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1‑nji bap

Adam atadan Ybraýyma çenli bolan 
nesiller 
(Gelip çykyş 10:25)

1 Adam dan Şis, Şis den Enoş, Enoş-
dan Keý nan, 2  Keý nan dan Ma ha la lel, 
Ma ha la lel den Ýe ret, 3 Ýe ret den Ha nok, 
Ha nok dan Me tu şe la, Me tu şe la dan Le-
mek, Le mek den Nuh do gul dy. 4  Nu huň 
ogul la ry: Sam, Ham we Ýa fes.

5  Ýa fe siň ne sil le ri: Go mer, Ma gok, 
Ma daý, Ýa wan, Tu bal, Me şek we 
Ti ras.

6  Go me riň ne sil le ri: Aş ke naz, Ri pat 
we To gar ma.

7 Ýa wa nyň ne sil le ri: Eli şa, Tar şyş, Ki-
tim we Do da nym.

8  Ha myň ne sil le ri: Kuş, Mü sür, Put 
we Ken gan.

9 Ku şuň ne sil le ri: Se ba, Ha wy la, Sab ta, 
Ra ga ma we Sab te ka.

Ra ga ma nyň ne sil le ri: Şe ba we De dan.
10  Kuş dan ýe ne Nim rot do gul dy; ol 

ýer ýü zün de il kin ji eder men ur şu jy dy.
11‑12  Mü sür lut la ryň, anam la ryň, le-

hab la ryň, nap tuh la ryň, pat rus la ryň, 
kas luh la ryň we kap tor la ryň ata sy dy; 
kas luh lar dan hem pi lişt li ler ge lip çyk dy.

Ýyl ýazgylary
Birinji kitap

Giriş
Ýyl ýaz gy la rynyň birinji we ikinji 

ki tap la ry ýew reý di lin de «Ýyl la ryň 
wa ka la ry» ady bi len bel li dir. Bu 
kitaplaryň, şeý le-de Ez ra we Ne hem
ýa ki tap la ry nyň aw to ry Ez ra mür ze 
ha sap la nyl ýar.

Bu ki tap la r da ys ra ýyl ti re le ri niň 
ne sil da ragt la ry, Da wut we Sü leý man 

py gam ber le riň öm ri we eden iş le ri 
be ýan edil ýär. Ge le jek de ha las et jek 
Me sih Pa ty şa nyň ge le ri ne umyt dö-
ret mek üçin, bu iki be ýik py gam be riň 
ömür be ýan la ry nus ga lyk hök mün de 
gör ke zil ýär.

Mazmuny
Nesil daragtlary we sanawlar ..........................................................1:1–9:44
Şawulyň ölümi ................................................................................... 10:114
Dawudyň şalyk sürmegi .............................................................. 11:1–29:30

Kynçylyklar we üstünlikler ........................................................11:1–22:1
Ybadathanany gurmak üçin görülýän taýýarlyk .....................22:2–29:30
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a 1:19 Pe lek di… bö lü nip di – ýew reý çe Pe lek di we bö lü nip di söz le ri niň aý dy ly şy meň zeş dir.
b 1:22 Eý bal – kä bir ga dy my ter ji me ler de Obal. Se ret: Gçk 10:28.
ç 1:36 Se pi – kä bir ga dy my gol ýaz ma lar da Se po. Se ret: Gel 36:11.
d 1:40 Al ýan – kä bir ga dy my ter ji me ler de Al wan. Se ret: Gçk 36:23.
e 1:41 Ham ran – bu at Gçk 36:26-da Hem dan di ýip duş gel ýär.
ä 1:42 Ýag kan – bu at Gçk 36:27-de Akan di ýip duş gel ýär.

13‑16 Ken gan dan onuň il kin ji og ly Si don 
hem-de Het do gul dy. Ken gan ýa bus ly la-
ryň, amor la ryň, gir gaş la ryň, hi wi le riň, 
ark la ryň, sin le riň, ar wat la ryň, se mar la-
ryň we ha mat la ryň hem ata sy dy.

17 Sa myň ne sil le ri: Eý lam, Aşur, Ar pak-
şat, Lut, Aram, Us, Hul, Ge ter, Me şek. 
18  Ar pak şat dan Şe la, Şe la dan Eber do gul-
dy. 19 Eber den iki ogul dün ýä in di, ola ryň 
bi ri niň ady Pe lek di, onuň döw rün de 
dün ýä dä ki halk lar bö lü nip di a; onuň 
do ga ny nyň ady Ýok tan dy. 20 Ýok tan dan 
Al mo dat, Şe lep, Ha sar ma wet, Ýe ra, 21 Ha
do ram, Uzal, Dik la, 22 Eý bal b, Aby ma ýyl, 
Şe ba, 23 Opyr, Ha wy la we Ýo bap do gul dy. 
Bu la ryň hem me si Ýok ta nyň ne sil le ri dir.

Samdan Ybraýyma çenli bolan  
nesiller

24  Sam, Ar pak şat, Şe la; 25 Eber, Pe lek, 
Re guw; 26  Se ruk, Na hor, Te ra; 27 Yb ram, 
ýag ny Yb ra ýym.

Ybraýymyň nesilleri 
(Gelip çykyş 25:14,1216; 36:1014)

28  Yb ra ýy myň ogul la ry: Ys hak, Ys-
ma ýyl. 29‑31 Ola ryň ne sil le ri şu lar dyr: 
Ys ma ýy lyň now ba har og ly Ne ba ýot. 
Soň ra Ke dar, Ad be ýel, Mib sam, Miş-
ma, Du ma, Ma sa, Ha dat, Teý ma, Ýe tur, 
Na pyş we Ke de ma do gul dy. Bu lar Ys-
ma ýy lyň ogul la ry dyr.

32  Yb ra ýy myň gyr nak aýa ly Ke tu ra-
nyň oňa dog rup be ren ogul la ry: Zim ran, 
Ýok şan, Me dan, Mid ýan, Ýiş bak we Şu-
wa. Ýok şan dan Şe ba we De dan do gul dy. 

33 Mid ýa nyň ogul la ry: Eý pa, Eper, Ha-
nok, Aby da we El da ga. Bu la ryň hem me si 
Ke tu ra nyň ne sil le ri di.

34  Yb ra ýym dan Ys hak do gul dy. Ys-
ha gyň ogul la ry: Ysaw we Ys ra ýyl. 
35  Ysa wyň ogul la ry: Eli paz, Re gu wal, 
Ýe guş, Ýag lam we Ko ra. 36  Eli pa zyň 
ogul la ry: Teý man, Omar, Se pi ç, Ga tam, 
Ke naz, Tim na we Ama lek. 37 Re gu wa lyň 
ogul la ry: Na hat, Ze ra, Şam ma we Mi za.

Edomyň ýerli ilaty 
(Gelip çykyş 36:2028)

38  Se gi riň ogul la ry: Lo tan, Şo bal, 
Sib gon, Ana, Di şon, Eser we Di şan. 39 Lo
ta nyň ogul la ry: Ho ry we Ho mam; Tim na 
Lo ta nyň aýal do ga ny dy. 40 Şo ba lyň ogul-
la ry: Al ýan d, Ma na hat, Eý bal, Şe po we 
Onam. Sib go nyň ogul la ry: Aýa we Ana. 
41 Ana nyň og ly: Di şon. Di şo nyň ogul la-
ry: Ham ran e, Eş ban, Ýyt ran we Ke ran. 
42  Ese riň ogul la ry: Bil han, Za ga wan we 
Ýag kan ä. Di şa nyň ogul la ry: Us we Aran.

Edomyň patyşalary 
(Gelip çykyş 36:3143)

43  Ys ra ýyl la ra hiç bir pa ty şa şa lyk et-
mez den öň ki Edom ýur dun da hö küm 
sü ren pa ty şa lar şu aşak da ky lar dyr: Be go-
ryň og ly Ba la. Onuň paý tagt ga la sy nyň 
ady Din ha ba dy. 44  Ba la dün ýä den ötüp, 
onuň ýe ri ne Bos ra ga la syn dan bo lan Ze-
ra nyň og ly Ýo bap pa ty şa bol dy. 45 Ýo bap 
dün ýä den ötüp, onuň ýe ri ne teý man ly 
Hu şam pa ty şa bol dy. 46  Hu şam dün ýä-
den ötüp, onuň ýe ri ne Mo wap ýur dun da 

 1 Ýyl ýazgylary 1  



 505  

 

a 2:7 Akar – bu at Ýeş 7:1-de Akan di ýip duş gel ýär.
b 2:7 Akar… be la ge tir di – ýew reý çe Akar we be la ge tir di söz le ri niň aý dy ly şy meň zeş dir.
ç 2:9 Ke lu baý – Ka le biň beý le ki ady.
d 2:11‑12 Sal ma – kä bir ga dy my ter ji me ler de Sal mon. Se ret: Rut 4:1822.

mid ýan la ry ýe ňen, Be da tyň og ly Ha dat 
pa ty şa bol dy. Onuň paý tagt ga la sy nyň 
ady Awyt dy. 47 Ha dat dün ýä den ötüp, 
onuň ýe ri ne mas re ka ly Sam la pa ty şa 
bol dy. 48  Sam la dün ýä den ötüp, onuň 
ýe ri ne Ýew frat der ýa sy nyň bo ýun da ky 
Re ho bot dan bo lan Şa wul pa ty şa bol dy. 
49 Şa wul dün ýä den ötüp, onuň ýe ri ne 
Ak bo ryň og ly Ba gal ha nan pa ty şa bol dy. 
50  Ba gal ha nan dün ýä den ötüp, onuň ýe-
ri ne Ha dat pa ty şa bol dy. Onuň paý tagt 
ga la sy nyň ady Pa gu dy. Meý za ha byň 
ag ty gy, Mat re diň gy zy Me heý ta bel onuň 
aýa ly dyr. 51 Ha dat dün ýä den öt di.

Edo myň urug ba şy la ry şu lar dy: Tim na, 
Al wa, Ýe tet, 52  Oho ly ba ma, Ela, Pi non, 
53 Ke naz, Teý man, Mib sar, 54  Mag dy ýel 
we Iram. Bu la ryň hem me si Edo myň 
urug ba şy la ry dy.

2‑nji bap

Ysraýylyň nesilleri
1‑2  Ys ra ýy lyň ogul la ry şu lar dyr: Ru ben, 

Şim gon, Le wi, Ýa hu da, Ysa kar, Ze bu-
lun, Dan, Ýu sup, Ben ýa min, Naf ta ly, 
Gat we Aşer.

3  Ýa hu da nyň ogul la ry şu lar dyr: Er, 
Onan we Şe la. Bu üçü si onuň ken gan 
aýa ly Bat şu wa dan dog lan ogul la ry dyr. 
Reb Ýa hu da nyň now ba har og ly Eri Öz 
na za ryn da bet päl bo la ny üçin öl dür di. 
4  Ýa hu da nyň gel ni Ta mar dan Pe res hem 
Ze ra do gul dy. Onuň je mi bäş og ly bar dy.

5  Pe re siň ogul la ry: Hes ron, Ha mul.
6  Ze ra nyň ogul la ry: Zim ri, Eý tan, 

Heý man, Kal kol, Da ra – je mi bäş ogul. 
7 Kar my nyň og ly: Akar a. Ol Reb be ba gyş 

edi len za dy alyp, gü nä et di we Ys ra ýy lyň 
ba şy na be la ge tir di b.

8  Eý ta nyň og ly Azar ýa.

Dawut patyşanyň nesil daragty
9 Hes ro nyň ogul la ry: Ýe rah me ýel, Ram 

we Ke lu baý ç.
10 Ram dan Emi na dap, Emi na dap dan 

ýa hu da la ryň ti re ba şy sy Nah şon do gul dy.
11‑12  Nah şon dan Sal ma d, Sal ma dan 

Bo waz, Bo waz dan Obet, Obet den Ýy-
şaý do gul dy.

13‑16  Ýy şaý dan onuň now ba har og ly 
Eli ýap, ikin ji og ly Aby na dap, üçün ji og ly 
Şim ga, dör dün ji og ly Ne ta nel, bä şin ji og-
ly Ra daý, al tyn jy og ly Osem, ýe din ji og ly 
Da wut hem-de ola ryň aýal do gan la ry 
Se ru ýa bi len Aby ga ýyl do gul dy. Se ru-
ýa dan Aby şaý, Ýo wap hem-de Asa hel 
at ly üç ogul dün ýä in di. 17 Aby ga ýyl dan 
Ema sa do gul dy. Ys ma ýyl uru gyn dan 
bo lan Ýe ter Ema sa nyň ka ka sy dyr.

Hesronyň nesilleri
18  Hes ro nyň og ly Ka le biň Azu ba hem-

de Ýe ri got at ly aýal la ryn dan bir nä çe 
ça ga sy bol dy. Azu ba dan bo lan ogul lar, 
ine, şu lar dyr: Ýe şer, Şo bap, Ar don.

19 Azu ba ölen den soň, Ka lep Ef ra ty 
aýal ly ga al dy; Ef rat dan Hur do gul dy.

20 Hur dan Ury, Uru dan Be sa lel do gul dy.
21 Hes ron Gil ga dyň ka ka sy Ma ky-

ryň gyzy nyň ýa ny na gir di. Hes ron oňa 
öý le nen de alt myş ýa şyn da dy. On dan 
Se gup do gul dy. 22  Se gup dan Ýa ýyr 
do gul dy. Gil gat da onuň ýig ri mi üç ga-
la sy bar dy. 23  Ýö ne Ge şur bi len Aram 
olar dan Hawotýaýyry hem-de Ke na ty 
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oba la ry bi len bi le – je mi alt myş ga la 
al dy lar. Şu lar Gil ga dyň ka ka sy Ma-
ky ryň ne sil le ri dir.

24  Hes ron Ka le pe frat da dün ýä den öt di. 
Onuň aýa ly Aby ýa Aş hu ry dog dy. Aş hur 
Te ko wa ga la sy nyň düý bü ni tut dy.

Ýerahmeýeliň nesilleri
25  Hes ro nyň now ba har og ly Ýe rah-

me ýe liň ogul la ry: now ba har og ly Ram, 
Bu na, Oren, Osem we Ahy ýa. 26  Ýe rah
me ýe liň Ata ra at ly ýe ne-de bir aýa ly 
bar dy. Ol Ona myň eje si dir.

27 Ýe rah me ýe liň now ba har og ly Ram-
dan Ma gas, Ýa myn we Eker do gul dy.

28  Onam dan Şam maý hem-de Ýa da, 
Şam maý dan Na dap hem-de Aby şur 
do gul dy.

29 Aby şu ryň aýa ly nyň ady Aby ha ýyl dy. 
On dan Ah ban hem-de Mo lyt do gul dy.

30 Na dap dan Se let we Apa ýym do gul dy. 
Se let den ne sil gal ma dy. 31 Apa ýym dan 
Ýiş gi, Ýiş gi den Şe şan, Şe şan dan Ah laý 
do gul dy.

32  Şam ma ýyň ini si Ýa da dan Ýe ter we 
Ýo na tan do gul dy. Ýe ter den ne sil gal ma dy. 
33 Ýo na tan dan Pe let hem-de Za za do-
gul dy. Bu lar Ýe rah me ýe liň ne sil le ri dir.

34  Şe şa nyň og ly ýok dy, onuň di ňe gyz-
la ry bar dy; ýö ne Şe şa nyň Ýar ha at ly bir 
mü sür li gu ly bar dy. 35 On soň Şe şan gu ly 
Ýar ha gy zy ny aýal ly ga ber di. Onuň gy-
zyn dan Ataý do gul dy.

36  Ataý dan Na tan, Na tan dan Za bat, 
37 Za bat dan Ep lal, Ep lal dan Obet, 38  Obet-
den Ýe hu, Ýe hu dan Azar ýa, 39 Azar ýa dan 
He les, He les den El ga sa, 40  El ga sa dan 
Sis maý, Sis ma ý dan Şal lum, 41 Şal lum dan 
Ýe kam ýa, Ýe kam ýa dan Eli şa ma do gul dy.

Kalebiň nesilleri
42  Ýe rah me ýe liň ini si Ka le biň ogul la ry: 

now ba har og ly Me şa; ol Zi biň ka ka sy dyr. 

Ka le biň ikin ji og ly Ma re şa; ol Heb ro nyň 
ka ka sy dyr.

43 Heb ro nyň ogul la ry: Ko ra, Ta pu wa, 
Re kem we Şe ma. 44  Şe ma dan Ýor ka ga-
myň ka ka sy Ra ham; Re kem den Şam maý 
do gul dy. 45 Şam maý dan Ma gon do gul dy. 
Ma gon Beýt su ryň ka ka sy dyr.

46  Ka le biň gyr nak aýa ly Eý pa dan Ha-
ran, Mo sa we Ga zez do gul dy. Ha ran dan 
ogul bo lup, oňa Ga zez do ga ny nyň ady-
ny dak dy.

47 Ýah da ýyň ogul la ry: Re gem, Ýo tam, 
Ge şan, Pe let, Eý pa we Şa gap.

48  Ka le biň gyr nak aýa ly Ma ga ka dan 
Şe ber hem-de Tir ha na do gul dy. 49 Soň-
ra on dan Şa gap bi len Şe wa do gul dy. 
Şa gap Mad man na ny esas lan dy ryp dy, 
Şe wa Mak be na bi len Gib ga ny esas lan-
dy ryp dy. Ka le biň hem bir gy zy bar dy, 
onuň ady Ak sa dy. 50  Ine, şu lar Ka le biň 
ne sil le ri dir.

Ka le biň aýa ly Ef rat dan now ba har og-
ly Hur do gul dy. Hu ruň üç og ly bo lup, 
bi rin ji si niň ady Şo bal dy, ol Kir ýat ýe-
ga ry my esas lan dy ryp dy. 51 Onuň ikin ji 
og ly Sal ma bo lup, ol Beý tul la ha my esas-
lan dy ryp dy, üçün ji og lu nyň ady Ha rep 
bo lup, ol Beýt ga de ri esas lan dy ryp dy.

52  Kir ýat ýe ga ry my esas lan dy ran 
Şo bal ha ro wa la ryň we ma na hat la ryň 
ýa ry sy nyň ata sy dy. 53 Şeý le hem Kir ýat-
ýe ga ry myň urug la ry bo lan ýyt ra la ryň, 
put la ryň, şu mat la ryň, miş ra la ryň-da 
ata sy dy. Sor ga hem Eş ta wol şä her le-
ri niň hal ky hem şu urug lar dan ge lip 
çy kyp dy.

54  Beý tul la ha my esas lan dy ran Sal ma 
ne to pa ly la ryň, At rot Beýt ýo wa byň hem 
ma na hat la ryň ýa ry sy Sor ga hal ky nyň 
ata sy dy. 55  Ýag bes de ýa şan kä tip le riň 
urug la ry: tir gat lar, şim gat lar we su kat lar. 
Olar Re ka byň nes li niň ata sy Ham mat dan 
ge lip çy kan keýn ler di.
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a 3:16 Ýe kon ýa – bu at 2Pat 24–25-nji baplarda Ýe ho ýa kyn di ýip duş gel ýär.

3‑nji bap

Dawudyň nesilleri 
(2 Şamuwel 3:25; 
5:45,1416; 1 Patyşalar 2:11; 
1 Ýyl ýazgylary 14:36; 29:27)

1 Ine, şu lar Da wu dyň Heb ron da ka dog-
lan ogul la ry dyr: ýiz re gel li Ahy no gam dan 
bo lan now ba har og ly Am non; kar mel li 
Aby ga ýyl dan bo lan ikin ji og ly Da ny ýel. 
2  Üçün ji og ly Ge şur şa sy Tal ma ýyň gy zy 
Ma ga ka dan bo lan Ab şa lom, dör dün ji og ly 
Ha gyt dan bo lan Ado ny ýa; 3 Bä şin ji og ly 
Aby tal dan bo lan Şe pat ýa; al tyn jy og ly 
aýa ly Eg la dan bo lan Ýit re gam; 4 Şu al ty sy 
Da wu dyň Heb ron da ka bo lan ogul la ry dyr. 
Ol bu ýer de ýe di ýyl al ty aý şa lyk sür di.

Da wut Iýe ru sa lim de otuz üç ýyl şa lyk 
sür di. 5  Bu lar Da wut Iýe ru sa lim de kä 
dog lan lar dyr: Şim ga, Şo bap, Na tan, Sü-
leý man; olar Emi ýe liň gy zy Bat şe ba dan 
bo lan dört ogul dy lar.

6‑8  Bu la r dan soň ýe ne do kuz ogul do-
gul dy: Ýyb har, Eli şa ma, Eli pe let, No ga, 
Ne pek, Ýa py ýa, Eli şa ma, El ýa da we 
Eli pe let.

9 Da wu dyň şu ogul la ryn dan baş ga 
gyr nak la ryn dan bo lan ogul la ry-da bar-
dy. Onuň Ta mar di ýen gy zy hem bar dy.

Süleýmanyň nesilleri
10  Sü leý man dan Re hab gam, Re hab-

gam dan Aby ýa, Aby ýa dan Asa, Asa dan 
Ýe ho şa pat, 11 Ýe ho şa pat dan Ýehoram, 
Ýehoramdan Ahaz ýa, Ahaz ýa dan Ýo-
waş, 12  Ýowaşdan Amaz ýa, Amaz ýa dan 
Uzy ýa, Uzy ýa dan Ýo tam, 13 Ýo tam dan 
Ahaz, Ahaz dan Hiz ki ýa, Hiz ki ýa dan 
Ma na şa, 14 Ma na şa dan Amon, Amon dan 
Ýo şy ýa do gul dy.

15 Ýo şy ýa nyň ogul la ry: now ba har og ly 
Ýo ha nan, ikin ji og ly Ýe ho ýa kym, üçün-
ji og ly Sid ki ýa, dör dün ji og ly Şal lum.

16  Ýe ho ýa ky myň ne sil le ri: Ýe ho ýa-
kym dan Ýe kon ýa a, Ýe kon ýa dan Sid ki ýa 
do gul dy.

17‑18  Ýe sir edip äki di len Ýe kon ýa nyň 
ogul la ry: Şe ýal ty ýel, Mal ky ram, Pe da ýa, 
Şe na sar, Ýe kam ýa, Ho şa ma we Ne dab ýa.

19 Pe daýa nyň ogul la ry: Ze ru ba byl we 
Şim gi. Ze ru ba by lyň ogul la ry: Me şul-
lam, Ha nan ýa we Şe lo myt ola ryň aýal 
do ga ny dy.

20  Ze ru ba by lyň beý le ki bäş og ly: 
Ha şu ba, Ohel, Be rek ýa, Ha sad ýa we 
Ýu şap he set.

21 Ha nan ýa nyň ogul la ry: Pe lat ýa we 
Ýe şag ýa. Ýe şag ýa dan Re pa ýa, Re-
pa ýa dan Ar nan, Ar nan dan Abad ýa, 
Abad ýa dan Şe kan ýa do gul dy.

22  Şe kan ýa dan Şe mag ýa do gul dy. 
Şe mag ýa nyň ogul la ry: Ha tuş, Ýy gal, 
Ba ry ýa, Ne gar ýa we Şa pat. Şun luk da, 
Şe kan ýa nyň bir og ly we bäş ag ty gy – 
je mi al ty adam bol dy.

23 Ne gar ýa nyň ogul la ry: El ýo geý naý, 
Hiz ki ýa we Az ry kam. Bu lar je mi üç 
ogul dy lar.

24  El ýo geý na ýyň ogul la ry: Ho daw-
ýa, El ýa şyp, Pe la ýa, Akup, Ýo ha nan, 
De la ýa we Ana ny. Bu lar je mi ýe di 
ogul dy lar.

4‑nji bap

Ýahudanyň nesilleri
1 Ýa hu da nyň ogul la ry: Pe res, Hes ron, 

Kar my, Hur we Şo bal.
2  Şo ba lyň og ly Re ýa ýa dan Ýa hat, Ýa-

hat dan Ahu maý we La hat do gul dy. Bu lar 
Sor ga ly la ryň urug la ry dyr.
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a 4:9 Ýew reý çe Ýag bes we agy ry söz le ri niň aý dy ly şy meň zeş dir.

3‑4  Ef ra tyň now ba har og ly, Beý tul-
la ha my esas lan dy ran Hu ruň ogul la ry 
şu lar dy: Eý tam, Pe nu wal we Ezer. Eý ta-
myň ogul la ry şu lar dy: Ýiz re gel, Ýyş ma 
we Ýyd baş. Ola ryň aýal do ga ny nyň ady 
Has lel po ny dy. Pe nu wal Ge do ry esas lan-
dy ryp dy, Ezer Hu şa ny esas lan dy ryp dy.

5  Te ko wa nyň ka ka sy Aş hu ryň He la 
hem-de Na ga ra at ly iki aýa ly bar dy. 6  Aş-
hu ryň Na ga ra di ýen aýa lyn dan Ahu zam, 
He per, Te me ni we Ha haş ta ry do gul dy. 
Bu lar Na ga ra nyň ogul la ry dy. 7‑8  He la nyň 
ogul la ry: Ze ret, So har, Et nan we Kos. 
Kos Anu byň we Ha so be ba byň ka ka sy-
dy. Ha ru myň og ly Ahar he liň nes li-de 
Kos dan ge lip çy kan dyr.

9 Ýag bes at ly adam bar dy; ol do gan la-
ry nyň ara syn da iň ab raý ly sy dy. «Agy ry 
bi len do gur dym» di ýip, eje si onuň ady na 
Ýag bes a dak dy. 10  Ýag bes: «Me ni ýal-
ka sa dyň, me niň çäk le ri mi gi ňelt se diň, 
me niň bi len bo lup, me ni azap dan we 
ýa man lyk dan go ra sa dyň» di ýip, Ys ra-
ýy lyň Hu da ýy na di leg et di. Hu daý onuň 
is le gi ni ýe ri ne ýe tir di.

11 Şu ha nyň do ga ny Ke lup dan Me hir, 
Me hir den Eş ton do gul dy. 12  Eş ton dan 
Beýt ra pa, Pa se ýa hem-de Ir na haş ga-
la sy ny esas lan dy ran Te hin na do gul dy. 
Bu lar Re ka nyň ila ty dy.

13 Ke na zyň ogul la ry: Ot ni ýel, Se ra ýa. 
Ot n iýe liň og ly: Ha tat we Me go no taý. 
14  Me go no taý dan Op ra do gul dy. Se ra ýa 
Hü när ment ler jül ge si ni dö re den Ýo wa byň 
ka ka sy dy. Köp hü när ment le riň ýa şa ýan-
dy gy üçin bu ýe re şeý le at da kyl dy.

15  Ýe pun nä niň og ly bo lan Ka le biň 
ogul la ry: Yru, Ela we Na gam. Ela dan 
Ke naz do gul dy.

16  Ýe hal le le liň ogul la ry: Zip, Zi pa, Tir-
ýa we Asa rel.

17 Ez ra nyň ogul la ry: Ýe ter, Me ret, Eper 
we Ýa lon. Me re diň mü sür li aýa lyn dan: 
Mer ýem, Şam maý we Eş te mo wa ga-
la sy ny esas lan dy ran Ýyş ba do gul dy. 
18  Me re diň mü sür li aýa ly fa ra o nyň gy-
zy Bit ýa dy. Onuň ýa hu da ly aýa lyn dan 
Ge do ry esas lan dy ran Ýe ret, So ko ny 
esas lan dy ran He ber bi len Za no wa ny 
esas lan dy ran Ýe ku ty ýel do gul dy.

19 Ho dy ýa nyň aýa ly bo lan Na ha myň 
aýal do ga ny nyň ogul la ryn dan garm ly Ke-
gi la bi len ma ga kat ly Eş te mo wa do gul dy.

20 Şi mo nyň ogul la ry: Am non, Rin na, 
Ben ha nan we Ti lon.

Ýiş gi niň ogul la ry: Zo het we Ben zo het.

Şelahyň nesilleri
21 Ýa hu da nyň og ly Şe la nyň ne sil le-

ri şu lar dyr: Le ka ny esas lan dy ran Er, 
Ma re şa ny esas lan dy ran Lag da, Beý taş-
be ýa da ky ne pis zy gyr ma ta do ka ýan la ryň 
uru gy, 22 Ýo ky myň, Ko ze ba nyň adam la ry, 
Ýo waş hem-de Sa raf. Olar Mo wap bi len 
Ýa şub le he me hä kim bol du lar. Bu lar ga-
dy my wa ka lar dyr. 23 Bu lar Ne ta gy myň 
hem-de Ge de ra nyň ilat la ry dy. Olar pa-
ty şa küý ze gär bo lup hyz mat et di ler.

Şimgonyň nesilleri
24  Şim go nyň ogul la ry: Ne mu-

wal, Ýa myn, Ýa ryp, Ze ra, Şa wul. 
25 Şa wul dan Şal lum, Şal lum dan Mib sam, 
Mib sam dan Miş ma do gul dy. 26  Miş ma-
nyň ogul la ry: Miş ma dan Ham mu wal, 
Ham mu wal dan Za kur, Za kur dan Şim gi 
do gul dy. 27 Şim gi niň on al ty og ly, al ty 
gy zy bar dy, ýö ne onuň do gan la ry nyň per-
zen di köp däl di. Şeý dip, Şim gi niň ne sil le ri 
Ýa hu da nyň ky ýa ly kö pel me di. 28‑31 Olar 
Be ýer şe ba da, Mo la da da, Ha sar şu gal da, 
Bil ha da, Esem de, To lat da, Be tu wal da, 
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Hor ma da, Zik la g da, Beýt mar ka bot da, 
Ha sar su sym da, Beýt bir gi de we Şa ga ra-
ýym da ýa şa dy lar. Ine, şu lar şim gi le riň 
Da wut pa ty şa bol ma zyn dan öň ki ga la-
la ry dy. 32  Ola ryň oba la ry: Eý tam, Aýyn, 
Rim mon, To ken, Aşan – je mi bäş ga la. 
33 Bu ga la la ryň tö we re gin dä ki Ba ga la 
çen li bo lan oba la ry ola ryň mes gen tu tan 
ýer le ri dir. Olar ne sil da rag ty ny ýaz dy lar. 
34 Ola ryň urug ba şy la ry şu lar dy: Me şo bap, 
Ýam lek, Amaz ýa nyň og ly Ýo şa, 35 Ýo wel, 
Asy ýe liň çow lu gy Se ra ýa nyň ag ty gy 
Ýo şyb ýa nyň og ly Ýe hu, 36  El ýo geý naý, 
Ýa ga ko ba, Ýe şo ha ýa, Asa ýa, Ady ýel, Ýe-
şi mi ýel, Be na ýa, 37 Şe mag ýa nyň gow lu gy, 
Şim ri niň ýuw lu gy, Ýe da ýa nyň çow lu gy, 
Al lo nyň ag ty gy, Şip gi niň og ly Zi za. 38  Şu 
at la ry bo ýun ça ag za lan lar urug ba şy lar dyr.

Ola ryň ne sil le ri ju da kö pel di. 39 Olar öz 
sü rü le ri ne öri göz läp, Ge do ra we jül gä niň 
gün do gar ta ra py na çen li ba ryp ýet di ler. 
40 Olar ot luk, go wy öri meý dan la ry nyň 
üs tün den bar dy lar; bu ýer ga ty giň, asu da 
hem ra hat dy. Öň bu ýer de ham lar otu-
ryp dy lar. 41 Şu at la ry ýa zy lan lar Ýa hu da 
pa ty şa sy Hiz ki ýa nyň döw rün de ge lip, öz 
ça dyr la ryn da bo lan ham la ra we me gu ny-
la ra hü jüm edip, ola ry büs-bü tin leý gy ryp 
ýok edip, ola ryň ýer le rin de or naş dy lar, 
se bä bi ol ýer de sü rü le ri üçin öri me ý dan 
bar dy. 42  Şim gon la ryň bir bö le gi – er kek 
ki şi le ri niň bäş ýü zü si Ýiş gi niň ogul la ry 
Pe lat ýa nyň, Ne gar ýa nyň, Re pa ýa nyň 
hem-de Uzy ýe liň baş tu tan ly gyn da Se gir 
da gy na git di ler. 43 Olar ama lek le riň ga çyp, 
di ri ga lan la ry ny gyr dy lar; olar şu gü ne 
çen li şol ýer de ýa şap gel ýär ler.

5‑nji bap

Rubeniň nesilleri
1 Ru ben Ys ra ýy lyň now ba har og lu dy, 

ýö ne ol ata sy nyň dü şe gi ni ha ram lan dy gy 

üçin now ba har ogul lyk ha ky on dan 
al nyp, Ys ra ýy lyň og ly Ýu su byň per-
zent le ri ne be ril di. Şo ňa gö rä-de ne sil 
da rag tyn da Ru ben il kin ji ogul ha sap 
edil me ýär. 2  Ýa hu da do gan la ry nyň ara-
syn da güýç lü si bo lup, baş tu tan on dan 
ge lip çy kan bol sa-da, now ba har ogul lyk 
ha ky Ýu su byň ky dy. 3 Ys ra ýy lyň now-
ba har og ly Ru be niň ogul la ry şu lar dy: 
Ha nok, Pal lu, Hes ron we Kar my.

4  Ýo we liň ne sil le ri: Şe mag ýa, Şe mag-
ýa dan Gok, Gok dan Şim gi, 5  Şim gi den 
Mi ka, Mi ka dan Re ýa ýa, Re ýa ýa dan 
Ba gal, 6  Ba gal dan Be ýe ra do gul dy. Be-
ýe ra ny Aşu ryň pa ty şa sy Tig lat pi le ser 
ýe sir edip äkit di. Be ýe ra ru ben le riň 
ti re ba şy sy dy. 7‑8  Ne sil da ragt la ry na gö rä 
Be ýe ra nyň ko wum la ry bi len bo lan ga-
ryn daş la ry şu lar dyr: Ýe gi ýel baş tu tan; 
Za kar ýa we Ýo we liň çow lu gy, Şe ma nyň 
ag ty gy, Aza zyň og ly Ba la. Bu ru ben ler 
Ne bo bi len Ba gal me go na çen li uza lyp 
gid ýän Aro ger ül ke sin de ýa şa ýar dy lar. 
9 Gün do ga ra Ýew frat der ýa sy nyň bu 
ta ra pyn da ky çö lüň baş lan ýan ýe ri ne 
çen li uza lyp gid ýän ýer ler hem Be la nyň 
ýer le ri di, se bä bi onuň Gil gat da ma ly 
ju da kö pe lip di. 10  Şa wu lyň döw rün de 
ru ben ler ha gar lar bi len ur şup, ola ry 
ýe ňip, Gil ga dyň tu tuş gün do ga ry na ýaý-
rap, ha gar la ryň ça dyr la ryn da ýa şa dy lar.

Gadyň nesilleri
11 Gat lar ru ben le riň gap da lyn da Sal ka 

ga la sy na çen li bo lan Ba şan ül ke sin de 
mes gen tut du lar. 12  Ba şan da Ýo wel iň 
wa jyp uru gyň baş tu ta ny dy, Şa pam ikin ji 
wa jyp uru gyň baş tu ta ny dy, Ýag naý bi len 
Şa pat bol sa beý le ki urug la ryň baş tu ta-
ny dy. 13 Ola ryň ga ryn daş la ry ko wu my 
bo ýun ça şu lar dyr: Mi ka ýyl, Me şul lam, 
Şe ba, Ýo raý, Ýag kan, Zi ýa we Eber je-
mi ýe di. 14  Olar Aby ha ýy lyň ne sil le ri dir. 
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Aby ha ýyl Bü züň taň ly gy, Ýah do nyň 
geň li gi, Ýe şi şa ýyň gow lu gy, Mi ka ýy lyň 
ýuw lu gy, Gil ga dyň çow lu gy, Ýa ro wa nyň 
ag ty gy, Hu ry nyň oglydy. 15  Gu ny nyň 
ag ty gy, Ab dy ýe liň og ly Ahy bu la ryň 
ara syn da iň be ýik urug ba şy dy. 16  Gat lar 
Gil gat da ky we Ba şan da ky ga la la ryn da 
hem-de Şa ro nyň öri meý dan la ryn da 
ýa şa dy lar. 17 Ýa hu da nyň pa ty şa sy Ýo tam 
hem-de Ys ra ýy lyň pa ty şa sy Ýa rob ga myň 
döw rün de bu la ryň hem me si öz ne sil 
da rag ty na gö rä ha sa ba alyn dy lar.

Gündogar tireleriň goşunlary
18  Ru ben ler den, gat lar dan hem-de 

gün do gar da ky ma na şa ti re sin den gy lyç-
ly-gal kan ly, ýaý bi len ok at ýan, sö weş 
tä li mi ni alan, gul lu ga taý ýar kyrk dört 
müň ýe di ýüz alt myş sa ny eder men es ger 
bar dy. 19 Olar ha gar lar, ýe tur lar, na pyş lar 
hem-de no dap lar bi len uruş dy lar. 20 Olar 
uruş da Hu da ýa ahy-na la edip, kö mek 
alan dyk la ry üçin, ha gar la ryň hem-de ola-
ryň ýa nyn da ky la ryň äh li si ni ele sal dy lar. 
Hu daý ola ryň ahy-na la sy na jo gap ber di, 
çün ki olar Oňa ynan dy lar. 21 Olar duş-
man la ry nyň el li müň dü ýe si ni, iki ýüz el li 
müň do wa ry ny, iki müň eşe gi ni ele sal-
dy lar we ýüz müň ada my ny ýe sir al dy lar. 
22  Köp adam öl di, se bä bi bu uruş Hu daý-
dan dy. Şeý dip, ru ben ler, gat lar hem-de 
gün do gar da ky ma na şa ti re si tä sür gün lik 
döw rü ne çen li ha gar la ryň hem-de ola ryň 
ýa nyn da ky la ryň ýer le rin de ýa şa dy lar.

Gündogardaky manaşa tiresi
23  Gün do gar da ky ma na şa ti re si niň 

adam la ry ýurt da mes gen tu tup, Ba şan dan 
Ba gal her mo na, Se ni re hem-de Her mon 
da gy na çen li ýaý ra dy lar. Olar ju da köp di. 
24  Ine, şu lar ola ryň ko wum ba şy la ry dyr: 
Eper, Ýiş gi, Eli ýel, Az ry ýel, Ýer me-
ýa, Ho daw ýa we Ýah dy ýel. Bu lar ba tyr 

ýi git ler, meş hur adam lar we urug baş tu-
tan la ry dy. 25 Em ma bu lar ata-ba ba la ry nyň 
Hu da ýyn dan dä nip, Onuň öz öň le rin de 
der bi-da gyn eden ýur du nyň hal ky nyň 
hu daý la ry na sež de et mek bi len zy na et di-
ler. 26  Şo ňa gö rä Ys ra ýyl Hu da ýy Aşu ryň 
pa ty şa sy Pu lyň ru hu ny oýar dy. Bu pa-
ty şa nyň beý le ki ady Tig lat pi le ser di. Ol 
ru ben le ri, gat la ry, gün do gar da ky ma na şa 
ti re si ni ýe sir edip, ola ry Ha la, Ha bo ra, 
Ha ra hem-de Go zan der ýa sy na ge tir di. 
Olar şu gü ne çen li hem şol ýer de dir.

6‑njy bap

Lewiniň nesilleri
1 Le wi niň ogul la ry: Ger şon, Ko hat 

we Me ra ry. 2  Ko ha dyň ogul la ry: Im ran, 
Ýis har, Heb ron we Uzy ýel. 3 Im ra nyň 
ogul-gy zy: Ha run, Mu sa we Mer ýem. 
Ha ru nyň ogul la ry: Na dap, Aby hu, El-
ga zar we Yta mar.

4 El ga zar dan Pi ne has, Pi ne has dan Aby-
şu wa, 5 Aby şu wa dan Bu ky, Bu ky dan Uzy, 
6  Uzy dan Ze rah ýa, Ze rah ýa dan Me ra-
ýot, 7 Me ra ýot dan Amar ýa, Amar ýa dan 
Ahy tup, 8  Ahy tup dan Sa dok, Sa dok-
dan Ahy ma gas, 9 Ahy ma gas dan Azar ýa, 
Azar ýa dan Ýo ha nan, 10  Ýo ha nan dan 
Azar ýa do gul dy. Bu şol Sü leý ma nyň 
Iýe ru sa lim de gu ran öýün de ru ha ny lyk 
eden Azar ýa dyr. 11 Azar ýa dan Amar ýa, 
Amar ýa dan Ahy tup, 12 Ahy tup dan Sa dok, 
Sa dok dan Şal lum, 13 Şal lum dan Hil ki ýa, 
Hil ki ýa dan Azar ýa 14 Azar ýa dan Se ra ýa, 
Se ra ýa dan Ýe ho sa dak do gul dy. 15 Ne bu
kad ne sa ryň üs ti bi len Reb Ýa hu da nyň 
we Iýe ru sa li miň halk la ry ny sür gün eden 
döw rün de Ýe ho sa dak hem sür gün edil di.

Lewiniň beýleki nesilleri
16  Le wi niň ogul la ry: Ger şon, Ko hat we 

Me ra ry. 17 Ger şo nyň ogul la ry nyň at la ry 
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a 6:28 Ýo wel – bu söz kä bir gol ýaz ma da ýok.

Lib ni hem-de Şim gi dir. 18  Ko ha dyň ogul-
la ry: Im ran, Ýis har, Heb ron we Uzy ýel. 
19 Me ra ry nyň ogul la ry: Mah ly we Mu şy.

Ne sil le ri ne gö rä le wi le riň urug la ry şu-
lar dyr: 20 Ger şo nyň ne sil le ri: Ger şon dan 
Lib ni, Lib ni den Ýa hat, Ýa hat dan Zim-
ma, 21 Zim ma dan Ýo wa, Ýo wa dan Ydo, 
Ydo dan Ze ra, Ze ra dan Ýe ýat raý do gul dy.

22  Ko ha dyň ne sil le ri: Ko hat dan Emi na-
dap, Emi na dap dan Ko ra, Ko ra dan Asyr, 
23 Asyr dan El ka na, El ka na dan Ebi ýa sap, 
Ebi ýa sap dan Asyr, 24  Asyr dan Ta hat, 
Ta hat dan Ury ýel, Ury ýel den Uzy ýa, 
Uzy ýa dan Şa wul do gul dy.

25  El ka na nyň ogul la ry: Oma saý we 
Ahy mot. 26  Ahy mot dan El ka na, El ka na-
dan So paý, So paý dan Na hat, 27 Na hat dan 
Eli ýap, Eli ýap dan Ýe ro ham, Ýe ro ham-
dan El ka na do gul dy.

28  Şa mu we liň ogul la ry: now ba har og ly 
Ýo wel a, ikin ji og ly Aby ýa.

29 Me ra ry nyň ne sil le ri: Me ra ry dan 
Mah ly, Mah ly dan Lib ni, Lib ni den Şim gi, 
Şim gi den Uza, 30 Uza dan Şim ga, Şim ga-
dan Ha gy ýa, Ha gy ýa dan Asa ýa do gul dy.

Ybadathana sazandalary
31 Äht san dy gy ny Reb biň öýün de go-

ýan dan soň, Da wu dyň şol ýer de nag ma 
aýt ma ga bel län adam la ry şu lar dyr. 32  Bu
lar Sü leý man Iýe ru sa lim de Reb biň öýü ni 
gur ýan ça, Reb be ýüz tu tu l ýan mu kad des 
ça dy ryň öňün de nag ma aýt dy lar. Olar 
bel le ni len düz gün ler bo ýun ça hyz ma ta 
dur du lar.

33 Ol ýer de hyz ma ta du ran lar hem-de 
ola ryň ne sil le ri şu lar dyr: ko hat uru-
gyn dan Ýo we liň og ly Heý man bag şy. 
Heý ma nyň ata-ba ba la ry şu lar dyr: Şa mu-
wel Ýo we liň ata sy, 34  El ka na Şa mu we liň 
ata sy, Ýe ro ham El ka na nyň ata sy, Eli ýel 

Ýo ra myň ata sy, To wa Eli ýe liň ata sy, 
35  Sup To wa nyň ata sy, El ka na Su puň 
ata sy, Ma hat El ka na nyň ata sy, Oma saý 
Ma ha tyň ata sy, 36  El ka na Oma sa ýyň 
ata sy, Ýo wel El ka na nyň ata sy, Azar-
ýa Ýo we liň ata sy, Se pan ýa Azar ýa nyň 
ata sy, 37 Ta hat Se pan ýa nyň ata sy, Asyr 
Ta ha dyň ata sy, Ebi ýa sap Asy ryň ata sy, 
Ko ra Ebi ýa sa byň ata sy, 38  Ýis har Ko ra
nyň ata sy, Ko hat Ýis ha ryň ata sy, Le wi 
Ko ha dyň ata sy, Ys ra ýyl Le wi niň ata sy.

39 Onuň sa gyn da du ran do ga ny Asaf, 
ger şon uru gyn dan bo lup, Be rek ýa nyň 
og lu dy. Onuň ata-ba ba la ry şu lar dyr: 
Şim ga Be rek ýa nyň ata sy, 40 Mi ka ýyl Şim-
ga nyň ata sy, Ba ga se ýa Mi ka ýy lyň ata sy, 
Mal ky ýa Ba ga se ýa nyň ata sy, 41 Et ni Mal
ky ýa nyň ata sy, Ze ra Et ni niň ata sy, Ada ýa 
Ze ra nyň ata sy, 42  Eý tan Ada ýa nyň ata sy, 
Zim ma Eý ta nyň ata sy, Şim gi Zim ma nyň 
ata sy, 43 Ýa hat Şim gi niň ata sy, Ger şon 
Ýa ha tyň ata sy, Le wi Ger şo nyň ata sy.

44  Çep ta ra pyn da ola ryň me ra ry uru-
gyn dan bo lan ga ryn daş la ry dur dy. Olar 
şu lar dyr: Ki şi Eý ta nyň ata sy, Ab dy 
Ki şi niň ata sy, Mal luk Ab dy nyň ata sy, 
45  Ha şab ýa Mal lu gyň ata sy, Amaz ýa 
Ha şa byň ata sy, Hil ki ýa Amaz ýa nyň 
ata sy, 46  Ema sy Hil ki ýa nyň ata sy, Ba ny 
Ema sy nyň ata sy, Şe mer Ba ny nyň ata sy 
47 Mah ly Şe me riň ata sy, Mu şy Mah ly-
nyň ata sy, Me ra ry Mu şy nyň ata sy, Le wi 
Me ra ry nyň ata sy.

48  Ola ryň ga ryn daş la ry bo lan le wi ler 
mu kad des ça dy ryň – Hu da ýyň öýü niň 
hyz ma ty na bel len di ler.

Harunyň nesilleri
49 Ha run bi len onuň ne sil le ri ýak ma 

gur ban lyk sy pa syn da, ýa kym ly ys ly tü-
tet gi sy pa syn da sa da ka lar hö dür le di ler. 
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Iň mu kad des ota gyň äh li iş le ri ni et di ler. 
Hu da ýyň gu ly Mu sa nyň tab şy ryk la ry na 
la ýyk lyk da, olar ys ra ýyl hal ky ny gü nä-
sin den sap la dy lar. 50 Ine, şu lar Ha ru nyň 
ne sil le ri dir: Ha run dan El ga zar, El ga-
zar dan Pi ne has, Pi ne has dan Aby şu wa, 
51 Aby şu wa dan Bu ky, Bu ky dan Uzy, 
Uzy dan Ze rah ýa, 52  Ze rah ýa dan Me ra-
ýot, Me ra ýot dan Amar ýa, Amar ýa dan 
Ahy tup, 53 Ahy tup dan Sa dok, Sa dok dan 
Ahy ma gas do gul dy.

Lewileriň mesgen tutan ýerleri
54‑55  Le wi le riň öz top rak la ryn da 

mes gen tu tan ýer le ri şu lar dyr: ko hat 
uru gyn dan bo lan Ha ru nyň ogul la ry nyň 
bi je si çy kyp, ola ra Ýa hu da da ky Heb ro ny 
hem-de onuň tö we re gin dä ki öri meý-
dan la ry ber di ler. 56  Ýö ne ol ga la nyň ekin 
meý dan la ry dyr oba la ry Ýe pun nä niň og ly 
Ka le be be ril di. 57 Ha ru nyň ogul la ry na 
ga çy ba tal ga ga la la ry bo lan Heb ron we 
Lib na öri meý dan la ry bi len bi le, Ýa tyr 
we Eş te mo wa öri meý dan la ry bi len bi le, 
58  Hi len öri meý dan la ry bi len bi le, De bir 
öri meý dan la ry bi len bi le, 59 Aşan we 
Beýt şe meş öri meý dan la ry bi len bi le lik de 
be ril di. 60 Ben ýa min ti re si niň top ra gyn-
dan hem öri meý dan la ry bi len bi le lik de 
Ge ba, öri meý dan la ry bi len bi le lik de 
Ale met hem-de öri meý dan la ry bi len 
bi le lik de Ana tot be ril di. Ola ryň äh li ga-
la la ry ne sil le ri niň sa ny na gö rä on üç dür.

61 Ko hat la ryň ga lan ne sil le ri ne bi je üs ti 
bi len gün ba tar da ky ma na şa ti re si niň 
pa ýyn dan on ga la be ril di. 62  Gerşonlara 
ne sil le ri niň sa ny na gö rä ysa kar, aşer, 
naf ta ly hem-de Ba şan da ky ma na şa ti re-
le rin den on üç ga la be ril di. 63 Me ra ry la ra 
ne sil le ri niň sa ny na gö rä, ru ben, gat hem-
de ze bu lun ti re le rin den on iki ga la be ril di. 
64  Şun luk da, ys ra ýyl lar bu ga la la ry öri 
meý dan la ry bi len bi le lik de le wi le re 

ber di ler. 65 Şeý le hem ys ra ýyl lar le wi le-
re bi je üs ti bi len ýa hu da, şim gon hem-de 
ben ýa min ti re le ri niň at la ry ag za lan ga la-
la ry ny ber di ler. 66 Ko ha dyň ne sil le rin den 
kä bir le rin de ef ra ýym ti re sin den al nan ga-
la la ry bar dy. 67 Ola ra ga çy ba tal ga ga la la ry 
bo lan Ef ra ýym dag la ryn da ky Şe ke mi öri 
meý dan la ry bi len bi le lik de, şeý le hem 
Ge ze ri öri meý dan la ry bi len bi le lik de, 
68  Ýok my ga my öri meý dan la ry bi len bi-
le lik de, Beýt ho ro ny öri meý dan la ry bi len 
bi le lik de, 69 Aýa lo ny öri meý dan la ry bi len 
bi le lik de, Gat rim mo ny öri meý dan la ry 
bi len bi le lik de ber di ler. 70 Gün ba tar da ky 
ma na şa ti re sin den öri meý dan la ry bi len 
bi le lik de Ane ri, Ko ha dyň ne sil le ri niň 
ga lan bö le gi ne öri meý dan la ry bi len bi-
le lik de Bil ga my ber di ler.

71  Gerşonlara: gün do gar da ky ma-
na şa ti re sin den: öri meý dan la ry bi len 
bi le lik de Ba şan da ky Go la ny we öri 
meý dan la ry bi len bi le lik de Aş ta ro ty; 
72 ysa kar ti re sin den: öri meý dan la ry bi len 
bi le lik de Ke de şi, öri meý dan la ry bi len 
bi le lik de Da be ra ty, 73 öri meý dan la ry 
bi len bi le lik de Ra mo dy, öri meý dan la ry 
bi len bi le lik de Ane mi; 74  aşer ti re sin den: 
öri meý dan la ry bi len bi le lik de Ma şa ly, 
öri meý dan la ry bi len bi le lik de Ab do ny, 
75 öri meý dan la ry bi len bi le lik de Hu ko gy, 
öri meý dan la ry bi len bi le lik de Re ho by; 
76  naf ta ly ti re sin den: öri meý dan la ry 
bi len bi le lik de Je li le dä ki Ke de şi, öri 
meý dan la ry bi len bi le lik de Ham mo ny, 
öri meý dan la ry bi len bi le lik de Kir ýa-
ta ýy my ber di ler. 77 Me ra ry uru gy nyň 
ga lan la ry na şu ýer ler be ril di: ze bu lun 
ti re sin den öri meý dan la ry bi len bi le lik de 
Rim mo no, öri meý dan la ry bi len bi le lik-
de Ta bor, 78  Ýe ri ho dan baş lap, Ior da nyň 
aňyr sy na çen li, Ior da nyň gün do gar 
ta ra py, ru ben ti re sin den: öri meý dan-
la ry bi len bi le lik de çöl dä ki Be ser, öri 
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meý dan la ry bi len bi le lik de Ýah sa, 79 öri 
meý dan la ry bi len bi le lik de Ke de mot, 
öri meý dan la ry bi len bi le lik de Meý pa-
gat; 80‑81 gat ti re sin den: öri meý dan la ry 
bi len bi le lik de Gil gat da ky Ra mot, öri 
meý dan la ry bi len bi le lik de Ma ha na ýym, 
öri meý dan la ry bi len bi le lik de Heş bon, 
öri meý dan la ry bi len bi le lik de Ýa zer.

7‑nji bap

Ysakaryň nesilleri
1 Ysa ka ryň ogul la ry: To la, Pu wa, Ýa-

şup we Şim ron – je mi dört. 2  To la nyň 
ogul la ry: Uzy, Re pa ýa, Ýe ri ýel, Ýah maý, 
Ýyb sam we Şa mu wel. Olar tola uru gy nyň 
ko wum ba şy la ry dyr. Da wu dyň döw rün-
de ola ryň ýig ri mi iki müň al ty ýüz sa ny 
ba tyr ýi git le ri bar dy. 3 Uzy dan Ýyz rah ýa 
do gul dy. Ýyz rah ýa nyň ogul la ry: Mi ka-
ýyl, Abad ýa, Ýo wel we Ýi şi ýa. Uzy nyň 
og ly we ag tyk la ry – je mi bäş; ola ryň äh li-
si-de ko wum ba şy lar dy. 4 Ne sil da rag ty na 
gö rä ne sil le ri niň otuz al ty müň adam ly 
har by güýç le ri bar dy, çün ki olar köp aýal-
ly hem-de köp ogul ly dy lar. 5 Ysa ka ryň 
äh li ne sil le ri niň ara syn da ba tyr ýi git ler 
bo lan ga ryn daş la ry ne sil da ragt la ry na 
gö rä je mi seg sen ýe di müň di.

Benýaminiň nesilleri
6 Ben ýa mi niň ogul la ry: Ba la, Be ker we 

Ýe di ga ýel – je mi üç. 7 Ba la nyň ogul la ry: 
Es bon, Uzy, Uzy ýel, Ýe ri mot we Iri – 
je mi bäş. Bu lar ko wum ba şy lar, ba tyr 
ýi git ler dir. Ola ryň ne sil da rag ty na gö rä 
sa ny ýig ri mi iki müň otuz dört di. 8  Be
ke riň ogul la ry: Ze mi ra, Ýo gaş, Eli ge zer, 
El ýo geý naý, Om ry, Ýe re mot, Aby ýa, 
Ana tot, Ale met. Şu la ryň hem me si Be-
ke riň ogul la ry dyr. 9 Ne sil da rag ty na 
gö rä ba tyr ýi git ler bo lan ko wum ba şy-
la ryň sa ny ýig ri mi müň iki ýüz adam dy. 

10 Ýe di ga ýe liň ogul la ry: Bil han. Bil ha-
nyň ogul la ry: Ýe guş, Ben ýa min, Ehut, 
Ke na ga na, Ze tan, Tar şyş we Ahy şa har. 
11 Ýe di ga ýe liň şu ogul la ry nyň hem me si 
ko wum ba şy lar dyr we ba tyr ýi git ler dir. 
Ola ryň ur şa ukyp ly sy on ýe di müň iki 
ýüz di. 12  Iriň ogul la ry: Şu pym, Hu pym; 
Hu şym bol sa Ahe riň og lu dyr.

Naftalynyň nesilleri
13 Naf ta ly nyň ogul la ry: Ýah sy ýel, Gu-

ny, Ýe zer we Şal lum. Şu lar Bil ha nyň 
ne sil le ri dir.

Manaşanyň nesilleri
14 Ma na şa nyň ogul la ry: si ri ýa ly gyr nak 

aýa lyn dan dog lan As ry ýel; Gil ga dyň 
ka ka sy Ma kyr hem şon dan do gul dy. 
15  Ma kyr Hu pym bi len Şu py my öý len-
dir di. Aýal do ga ny nyň ady Ma ga ka dy. 
Ikin ji si niň ady Se lop ha d dy. Onuň di ňe 
gyz la ry bol dy. 16 Ma ky ryň aýa ly Ma ga ka 
bir ogul do gur dy we onuň ady na Pe reş 
dak dy. Pereşiň ini si niň ady Şe reş di; onuň 
ogul la ry nyň ady Ulam hem-de Re kem di. 
17 Ulam dan Be dan do gul dy. Ma na şa nyň 
ag ty gy, Ma ky ryň og ly Gil ga dyň ogul-
la ry şu lar dyr. 18  Gil ga dyň aýal do ga ny 
Ham mo le ket den Yş hot, Aby ge zer we 
Mah la do gul dy. 19 Şe mi da nyň ogul la ry: 
Ah ýan, Şe kem, Lik hi we Any gam.

Efraýymyň nesilleri
20 Ef ra ýy myň og ly Şu te la, Şu te la nyň 

og ly Be ret, Be re diň og ly Ta hat, Ta-
ha dyň og ly El ga da, El ga da nyň og ly 
Ta hat, 21 Ta ha dyň og ly Za bat, Za ba dyň 
og ly Şu te la.

Ezer we El gat Ef ra ýy myň ogul la ry dy. 
Ýer li gat hal ky ola ry mal sü rü le ri ni ba syp 
al ma ga ge len dik le ri üçin öl dür di. 22 Ka ka
la ry Ef ra ýym en çe gün läp ola ryň ýa sy ny 
tut dy; do gan la ry oňa gö wün lik ber mä ge 
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a 7:23 Be ri ga… bet bagt çy lyk – ýew reý çe Be ri ga we bet bagt çy lyk söz le ri niň aý dy ly şy 
meň zeş dir.
b 7:35 He lem – bu Ho ta myň beý le ki ady bol ma gy müm kin dir. Se ret: 1ÝÝ 7:32.

gel di ler. 23 Ef ra ýym aýa ly nyň ýa ny na gir-
di. Aýa ly göw re li bo lup, bir ogul do gur dy 
we onuň ady na Be ri ga dak dy, se bä bi onuň 
öýün de bet bagt çy lyk a bar dy. 24  Ýo kar ky 
we aşa ky Beýt ho ro ny hem-de Uzen şe ýe-
ra ny gu ran onuň gy zy Şe ýe ra dy.

25  Re pa onuň og lu dy. Re pa dan Re-
şep, Re şep den Te la, Te la dan Ta han, 
26  Ta han dan La dan, La dan dan Emi hut, 
Emi hut dan Eli şa ma, 27 Eli şa ma dan Nun, 
Nun dan Ýe şu wa do gul dy.

28  Ef ra ýym la ryň mülk le ri we mes gen 
tu tan ýer le ri şu lar dyr: Beý tel ga la sy we 
onuň oba la ry, gün do gar da Na ga ran, gün-
ba tar da Ge zer we onuň oba la ry, Şe kem 
we onuň oba la ry, Aýa we onuň oba la ry. 
29 Ma na şa la ryň çäk le rin den: Beýt şe ýan 
ga la la ry bi len, Tag nak ga la la ry bi len, 
Me gi do ga la la ry bi len, Dor ga la la ry 
bi len. Şu ga la lar da Ys ra ýy lyň og ly Ýu-
su byň ogul la ry mes gen tut du lar.

Aşeriň nesilleri
30  Aşe riň ogul la ry: Ýim na, Ýiş wa, 

Ýiş wi we Be ri ga; Se ra bu la ryň aýal 
do ga ny dy.

31  Be ri ga nyň ogul la ry: He ber bi-
len Mal ky ýel; Mal ky ýel Bir za ýy tyň 
ka ka sy dy.

32  He ber den Ýap let, Şo mer, Ho tam 
hem-de ola ryň aýal do ga ny Şu ga do gul dy.

33 Ýap le tiň ogul la ry: Pa sak, Bim hal 
we Aş wat. Bu lar Ýap le tiň ogul la ry dyr.

34  Şe me riň ogul la ry: Ahy, Ro ha ga, 
Hu ba we Aram.

35 Şe me riň do ga ny He le miň b ogul la ry: 
So pa, Ýym na, Şe leş we Amal.

36  So pa nyň ogul la ry: Su wa, Har ne-
per, Şu gal, Be ri, Ýym ra, 37 Be ser, Hot, 

Şam ma, Şil şa, Ýyt ran we Be ýe ra. 38  Ýe
te riň ogul la ry: Ýe pun ne, Pis pa we Ara.

39 Ula nyň ogul la ry: Ara, Han ny ýel 
we Ris ýa.

40 Şu la ryň hem me si Aşe riň ne sil le ri di, 
ko wum ba şy lar dyr, saý la ma ba tyr ýi git ler 
hem-de beg le riň be gi dir. Ola ryň ne sil 
da rag ty na gö rä ur şa ukyp ly ýig ri mi al ty 
müň ada my bar dy.

8‑nji bap

Benýaminiň nesilleri
1 Ben ýa mi niň bäş og ly bar dy. Now ba har 

og ly Ba la, ikin ji si Aş bel, üçün ji si Aha-
ra, 2  dör dün ji si No ha, bä şin ji si Ra pa dy.

3 Ba la nyň ogul la ry: Adar, Ge ra, Aby-
hut, 4  Aby şu wa, Na ga man, Aho wa, 
5  Ge ra, Şe fu fan we Hu ram.

6‑7 Ehu dyň ne sil le ri Na ga man, Ahy ýa 
we Ge ra dy. Olar Ge ba hal ky nyň ko-
wum ba şy la ry dy. Olar kow lup çy ka ry lyp, 
Ma na ha ta ýe sir edi lip äki dil di ler. Uza 
bi len Ahy hu dyň ka ka sy Ge ra bu la ry 
gö çü rip di.

8  Şa ha ra ýym öz aýal la ry Hu şym bi-
len Ba ga ra na ta la gy ny be re nin den soň, 
Mo wap ýur dun da onuň bir nä çe og ly 
bol dy. 9 Onuň aýa ly Ho deş den bo lan 
ogul la ry şu lar dyr: Ýo bap, Sib ýa, Me şa, 
Mal kam, 10  Ýe gus, Sak ýa we Mir ma. 
Olar ko wum ba şy dy lar.

11 Şa ha ra ýy myň Hu şym dan Aby tup 
hem-de El pa gal di ýen ogul la ry bol dy. 
12  El pa ga lyň ogul la ry: Eber, Miş gam, 
Ono ny hem-de ga la la ry bi len bi le Lo dy 
gu ran Şe met, 13 Be ri ga, Şe ma – bu iki si 
Aýa lo nyň ila ty nyň ko wum ba şy la ry dy lar; 
olar Ga tyň ila ty ny ko wup çy kar dy lar; 
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a 8:33 Eş ba gal – bu at 2Şam 2:8-de Yş bo şet di ýip duş gel ýär.
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14  Be ri ga nyň ogul la ry şu lar dyr: Ah ýo, 
Şa şak we Ýe re mot, 15  Ze bad ýa, Arat, 
Eder, 16  Mi ka ýyl, Ýyş pa we Ýo ha – bu lar 
Be ri ga nyň ogul la ry dyr.

17 Ze bad ýa, Me şul lam, Hiz ki, He ber, 
18  Ýiş me raý, Ýiz li ýa we Ýo bap – bu lar 
El pa ga lyň ogul la ry dyr.

19 Ýa kym, Zik ri, Zab dy, 20  Eli ge naý, 
Sil le taý, Eli ýel, 21 Ada ýa, Be ra ýa we 
Şim rat – bu lar Şim gi niň ogul la ry dyr.

22  Ýiş pan, Eber, Eli ýel, 23 Ab don, Zik ri, 
Ha nan, 24  Ha nan ýa, Eý lam, An to ty ýa, 
25 Ýip de ýa we Pe nu wal – bu lar Şa şa gyň 
ogul la ry dyr.

26  Şam şe raý, Şe har ýa, Atal ýa, 27 Ýa ga
reş ýa, Eli ýa we Zik ri – bu lar Ýe ro ha myň 
ogul la ry dyr.

28  Bu lar ne sil da rag ty na gö rä ko wum-
ba şy lar dyr. Olar Iýe ru sa lim de ýa şa dy lar.

Şawul patyşanyň nesilleri
29 Gib go ny esas lan dy ran adam şol ga la-

da ýa şa dy; onuň aýa ly nyň ady Ma ga ka dy. 
30 Ab don ola ryň now ba har og lu dy, on soň 
Sur, Kiş, Ba gal, Ner, Na dap, 31 Ge dor, 
Ah ýo, Ze ker we Mik lot dy. 32  Mik lot 
Şim ga nyň ka ka sy dy. Olar hem öz ga-
ryn daş la ry nyň ýa nyn da – Iýe ru sa lim de 
ýa şa dy lar.

33 Ner den Kiş, Kiş den Şa wul, Şa wul-
dan Ýo na tan, Mal ky şu wa, Aby na dap 
we Eş ba gal a do gul dy.

34  Ýo na tan dan Me ri ba gal b, Me ri ba gal
dan Mi ka do gul dy. 35 Mi ka nyň ogul la ry: 
Pi ton, Me lek, Ta ry ýa we Ahaz.

36  Ahaz dan Ýe ho ga da, Ýe ho ga da dan 
Ale met, Az ma wet, Zim ri, Zim ri den 
Mo sa do gul dy. 37 Mo sa dan Bi ne ga, Bi ne-
ga dan Ra pa, Ra pa dan El ga sa, El ga sa dan 
Asel do gul dy.

38  Ase liň Az ry kam, Bo ke ru, Ys ma ýyl, 
Şe gar ýa, Abad ýa we Ha nan at ly al ty 
og ly bar dy. Şu la ryň hem me si Ase liň 
ogul la ry dyr. 39 Onuň do ga ny Ýe şu gyň 
ogul la ry: now ba har og ly Ulam, ikin-
ji si Ýe guş, üçün ji si Eli pe let. 40 Ula myň 
ogul la ry ba tyr ýi git ler we ýaý çy lar dy; 
ola ryň ça ga la ry dyr ag tyk la ry köp di. 
Ola ryň je mi bir ýüz el li di.

Şu la ryň hem me si ben ýa min ler dir.

9‑njy bap

Ýesirlikden gaýdyp gelenler
1 Ys ra ýyl la ryň hem me si öz ne sil da-

rag ty na gö rä ha sa ba al nyp, olar Ys ra ýyl 
pa ty şa la ry nyň ki ta by na ýa zyl dy.

Ýa hu da lar Reb be bi we pa lyk eden dik le ri 
üçin Ba by la sür gün edil di. 2 Kä bir ys ra ýyl-
lar il kin ji bo lup, ga la lar da ky öz mülk le ri ne 
ru ha ny lar, le wi ler hem-de yba dat ha na 
hyz mat kär le ri bi len do la nyp gel di ler.

3 Ýa hu da, ben ýa min, ef ra ýym hem-de 
ma na şa ti re le rin den Iýe ru sa lim de tä ze-
den or na şan la ry şu lar dyr:

4  Ýa hu da nyň og ly Pe re siň nes lin den: 
Ba ny nyň ýuw lu gy, Im ri niň çow lu gy, 
Om ry nyň ag ty gy, Emi hu dyň og ly Utaý.

5  Şi lon uru gyn dan: now ba har og ly 
Asa ýa hem-de onuň ogul la ry.

6  Ze ra nyň nes lin den: Ýe gu wel hem-de 
onuň ga ryn daş la ry – je mi ýa hu da ti re-
sin den al ty ýüz tog san adam.

7 Ben ýa mi niň nes lin den: Ha se nu wa nyň 
çow lu gy, Ho daw ýa nyň ag ty gy, Me şul-
la myň og ly Sal lu; 8  Ýe ro ha myň og ly 
Ýib ne ýa; Mik ri niň ag ty gy, Uzy nyň og ly 
Ela; Ýib ni ýa nyň çow lu gy, Re gu wa lyň 
ag ty gy, Şe pat ýa nyň og ly Me şul lam. 
9 Ben ýa min ler ne sil da rag ty na gö rä 
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do kuz ýüz el li al ty adam dy. Ýo kar da ady 
ag za lan la ryň hem me si ko wum ba şy lar dy.

Iýerusalime dolanyp gelen ruhanylar
10 Do la nyp ge len ru ha ny lar dan: Ýe da ýa, 

Ýe ho ýa ryp, Ýa kin, 11 Ahy tu byň gow lu gy, 
Me ra ýo tyň ýuw lu gy, Sa do gyň çow lu gy, 
Me şul la myň ag ty gy, Hil ki ýa nyň og ly, 
Hu da ýyň öýü niň ýol baş çy sy Azar ýa; 
12 Mal ky ýa nyň çow lu gy, Paş hu ryň ag ty gy, 
Ýe ro ha myň og ly Ada ýa; Im me riň gow lu-
gy, Me şil le mi tiň ýuw lu gy, Me şul la myň 
çow lu gy, Ýah ze ra nyň ag ty gy, Ady ýe liň 
og ly Mag saý. 13 Ru ha ny la ryň sa ny bir müň 
ýe di ýüz alt myş dy. Olar ko wum ba şy lar-
dy we ukyp ly adam lar dy. Olar Hu da ýyň 
öýün de hyz mat et mä ge jo gap kär di.

Iýerusalimdäki lewiler
14 Le wi ler den: Me ra ry uru gyn dan Ha-

şab ýa nyň çow lu gy, Az ry ka myň ag ty gy, 
Ha şu byň og ly Şe mag ýa; 15 Bak ba kar, He
reş, Ga lal; Asa fyň çow lu gy, Zik ri niň 
ag ty gy, Mi ka nyň og ly Ma tan ýa; 16 El ka na
nyň geň li gi, Asa nyň gow lu gy, Be rek ýa nyň 
ýuw lu gy, Ýe du tu nyň çow lu gy, Ga la lyň 
ag ty gy, Şe mag ýa nyň og ly Abad ýa. Ol 
ne to pa ly la ryň oba la ryn da ýa şa dy.

Iýerusalimdäki ybadathana 
derwezebanlary

17 Der we ze ban lar şu lar dyr: Şal lum, 
Akup, Tal mon, Ahy man we ola ryň ga-
ryn daş la ry. Şal lum ola ryň baş tu ta ny dy. 
18  Bu lar öň şa der we ze si niň gün do gar 
ta ra pyn da goý lup dy lar. Olar le wi le riň 
dü şel ge der we ze ban la ry dy lar. 19 Ko ra 
uru gyn dan bo lan Ebi ýa sa byň a ag ty gy, 
Ko re niň og ly Şal lum we onuň ko wum da-
şy ko ra lar hem ata-ba ba la ry nyň Reb biň 
mes ge ni ne der we ze ban çy lyk ediş le ri 

ýa ly, Reb biň mu kad des ça dy ry na der-
we ze ban çy lyk et di ler. 20 Öň El ga za ryň 
og ly Pi ne has ola ryň ýol baş çy sy bo lup dy. 
Reb onuň bi len bol dy. 21 Me şe lem ýa-
nyň og ly Za kar ýa Reb be ýüz tu tu l ýan 
ça dy ryň ag zyn da der we ze ban dy. 22  Der
we ze ban ly ga bel le nen le riň hem me si iki 
ýüz on iki adam dyr. Olar öz oba la ryn da 
ne sil da rag ty na gö rä ha sa ba alyn dy lar. 
Ola ry Da wut bi len gör gür Şa mu wel 
jo gap kär li we zi pä bel le di. 23 Şu lar we 
ola ryň ne sil le ri Reb biň öýü niň, ýag ny 
ça dy ryň der we ze ban la ry dy lar. 24  Der we
ze ban lar dört ta rap da ky: gün do gar da ky, 
gün ba tar da ky, de mir ga zyk da ky hem-de 
gün or ta da ky der we ze le ri sak la ýar dy lar. 
25 Ola ryň oba la ryn da ýa şa ýan do gan la ry 
no bat ma-no bat her ýe di gün den ola ry 
gör mä ge gel me li di ler. 26  Çün ki le wi-
ler den bo lan dört ýol baş çy der we ze ban 
Hu da ýyň öýü niň otag la ry nyň hem-de 
ha zy na la ry nyň hem ýol baş çy sy dy lar. 
27 Olar gi je si ne-de Hu da ýyň öýü niň go-
la ýyn da bo lar dy lar. Çün ki yba dat ha na 
gö zeg çi lik et mek hem-de her gün ir den 
ony aç mak ola ryň bor ju dy.

Beýleki lewiler
28  Le wi le riň kä bir le ri hyz mat üçin goý-

lan en jam la ra se re der di ler, se bä bi ola ry 
sa nap äki dip, sa na bam ge tir me li di ler. 
29 Ola ryň kä bir le ri beý le ki es bap la ra, 
mu kad des en jam la ra, saý la ma una, şe-
ra ba, ýa ga, ýa kym ly ys ly tü tet gä hem-de 
hoş boý ys ly zat la ra gö zeg çi lik ed ýär di ler. 
30 Ru ha ny ogul la ry nyň kä bir le ri hoş boý 
ys ly zat la ry taý ýar la ýar dy lar. 31 Süý jü li 
kö ke le ri bi şir mek lik Ko ra nes lin den 
bo lan Şal lu myň now ba har og ly le wi 
Ma tyt ýa tab şy ryl dy. 32  Ko hat nes lin den 
bo lan ga ryn daş la ry nyň kä bi ri ne Sa bat 
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gü ni üçin hö dür çö re gi taý ýar la ma gy 
tab şy ryl dy.

33 Le wi le riň urug ba şy la ry bo lan aý-
dym çy lar yba dat ha na nyň otag la ryn da 
ýa şa ýar dy lar. Olar baş ga hyz mat lar-
dan azat dy lar, se bä bi olar gi je-gün diz 
hyz mat da dy lar. 34  Ne sil da rag ty na gö rä 
le wi le riň urug ba şy la ry şu lar dy lar. Olar 
Iýe ru sa lim de ýa şa dy lar.

Şawul patyşanyň ata-babalary  
we nesilleri

35  Gib go nyň ka ka sy Ýe gi ýel Gib gon 
ga la syn da ýa şa ýar dy; onuň aýa ly nyň 
ady Ma ga ka dy. 36  Onuň now ba har og ly 
Ab don, soň ku la ry: Sur, Kiş, Ba gal, Ner, 
Na dap, 37 Ge dor, Ah ýo, Za kar ýa we Mik-
lot. 38  Mik lot dan Şi me ýam do gul dy. Olar 
hem ga ryn daş la ry nyň ýa nyn da Iýe ru sa-
lim de ýa şa dy lar. 39 Ner den Kiş, Kiş den 
Şa wul, Şa wul dan Ýo na tan, Mal ky şu wa, 
Aby na dap we Eş ba gal do gul dy. 40 Ýo na
tan dan Me ri ba gal, Me ri ba gal dan Mi ka 
do gul dy. 41 Mi ka nyň ogul la ry: Pi ton, 
Me lek, Tah re ýa we Ahaz. 42  Ahaz dan 
Ýag ra a, Ýag ra dan Ale met, Az ma wet 
we Zim ri. Zim ri den Mo sa do gul dy. 
43 Mo sa dan Bi ne ga, Bi ne ga dan Re pa-
ýa, Re pa ýa dan El ga sa, El ga sa dan Asel 
do gul dy. 44  Ase liň al ty og ly bo lup, ola-
ryň at la ry: Az ry kam, Bo ke ru, Ys ma ýyl, 
Şe gar ýa, Abad ýa we Hanandy. Şu lar 
Ase liň ogul la ry dy.

10‑njy bap

Şawul patyşanyň ölümi 
(1 Şamuwel 31:113)

1 Pi lişt li ler Ys ra ýy lyň gar şy sy na sö weş 
et di. Ys ra ýyl lar pi lişt li ler den ga çyp, Gil-
bo wa da gyn da kö pü si gy ryl dy. 2 Pi lişt li ler 

Şa wu lyň we onuň ogul la ry Ýo na ta nyň, 
Aby na da byň hem-de Mal ky şu wa nyň 
yz yn dan ko wup ýe tip, onuň ogul la ry ny 
öl dür di ler. 3 Şa wu la gar şy sö weş güýç-
len di, ýaý çy lar ony tap dy lar we agyr 
ýa ra la dy lar. 4  Şa wul ýa rag çy nö ke ri ne 
şeý le diý di: «Gy ly jy ňy al-da, me ni öl dür; 
sün net siz le riň elin den ölüp, ola ra göz 
bol ma ýyn» diý di. Em ma onuň ýa rag-
çy nö ke ri ju da gork dy we beý le et mek 
is le me di. Şo ňa gö rä, Şa wul öz gy ly jy-
ny al dy-da, onuň üs tü ne özü ni ok la dy. 
5 Şa wu lyň ölen di gi ni gö ren ýa rag çy nö-
ke ri-de öz gy ly jy nyň üs tü ne özü ni ok lap 
öl di. 6  Şeý dip, Şa wul, onuň üç og ly – tu-
tuş maş ga la bir gün de öl di. 7 De re dä ki 
äh li ys ra ýyl lar go şu nyň ga çan dy gy ny, 
Şa wu lyň we onuň ogul la ry nyň ölen di-
gi ni gö rüp, öz ga la la ry ny taş lap gaç dy lar. 
Pi lişt li ler ge lip, ga la la ry eýe le di ler. 8  Er
te si gün pi lişt li ler öl dü ril en le ri ta la mak 
üçin ge len le rin de, Gil bo wa da gyn da 
Şa wul bi len onuň ogul la ry nyň je se di ni 
tap dy lar. 9 Olar Şa wu lyň kel le si ni ke sip, 
ýa ra gy ny al dy lar we but ha na la ry na hem-
de hal ky na ha bar ber mek üçin, tu tuş 
pi lişt li le riň ýur du na ça par lar gön der di ler. 
10 Şa wu lyň ýa ra gy ny öz but ha na la ryn-
da goý du lar, kel le si ni bol sa Da go nyň 
but ha na syn dan as dy lar. 11 Pi lişt li le riň 
Şa wu la eden le ri ni Gil gat da ky Ýa be şiň 
ila ty eşi den de, 12  onuň gaý duw syz adam-
la ry nyň äh li si aýa ga gal dy. Olar Şa wul 
bi len onuň ogul la ry nyň je se di ni alyp, 
Ýa be şe ge tir di ler. Olar bu la ryň süňk le-
ri ni Ýa beş dä ki dub aga jy nyň as tyn da 
jaý lap, ýe di gün läp agyz bek le di ler.

13 Şeý dip, Şa wul Hu da ýa bi we pa lyk 
eden di gi üçin öl di. Ol Reb biň buý ru gy ny 
ber jaý et män li gin den öt ri, ja dy göý-
den mas la hat so rap dy. 14  Ol Reb den 
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a 11:8 Mil lo – top rak bi len dol du ry lan jaý ryk ýa-da boş luk ýer bol ma gy ah mal. Söz lü ge se ret.

so ra man dy. Şo nuň üçin hem Reb ony 
öl dür dip, pa ty şa ly gy ny Ýy şa ýyň og ly 
Da wu da ber di.

11‑nji bap

Dawut Ysraýyla hem-de Ýahuda 
patyşa bolýar 
(2 Şamuwel 5:110)

1 Äh li ys ra ýyl lar Heb ron da ky Da wu-
dyň da şy na ýyg na nyp, oňa şeý le diý di ler: 
«Biz se niň öz sü ýe giň den, öz te niň den di-
ris. 2  Öň le rem – Şa wul pa ty şa myz ka-da 
sen ys ra ýyl go şu ny na ser ker de diň. Hu da-
ýyň Reb sa ňa: „Me niň hal kym Ys ra ýy lyň 
ço pa ny sen bo lar syň, hal kym Ys ra ýy la 
sen hö küm dar lyk eder siň“ di ýip di» diý-
di ler. 3 Şeý dip, Ys ra ýy lyň äh li ýa şu lu la ry 
Heb ro na Da wu dyň ýa ny na gel di ler. Şol 
ýer de Reb biň hu zu ryn da Da wut olar 
bi len äht ediş di. Ys ra ýy lyň ýa şu lu la ry 
Reb biň Şa mu we liň üs ti bi len aý dan sö-
zü ne la ýyk lyk da, Da wu dyň ba şy na ýag 
gu ýup, ony Ys ra ýy la pa ty şa bel le di ler.

4  Da wut we tu tuş Ys ra ýyl Iýe ru sa li me, 
ýag ny Ýa bu sa – ýa bus ly la ryň me ka ny na 
ýö riş et di ler. 5  Ýa bu syň ila ty Da wu da: 
«Sen bu ýe re gi rip bil mer siň» diý di ler. 
Em ma Da wut Si on ga la sy ny ba syp al dy. 
Ol hä zir «Da wut ga la sy» diý lip at lan dy-
ryl ýar. 6  Da wut: «Ýa bus ly la ra kim öňür ti 
zar ba ur sa, şol go şun ser ker de si bo lar» 
diý di. Se ru ýa nyň og ly Ýo wap öňür ti zar-
ba urup, go şun ser ker de si bol dy. 7 Da wut 
ga la da mes gen tut dy. Şo nuň üçin hem 
ony «Da wut ga la sy» di ýip at lan dyr dy-
lar. 8  Ol Mil lo dan a baş lap, ga la nyň tu tuş 
tö we re gi ni tä ze den gur dy. Ýo wap bol sa 
ga la nyň ga lan bö le gi ni be jer di. 9 Da wut 
git di gi sa ýy güýç len ýär di, çün ki Hök-
mü ro wan Reb onuň bi len di.

Dawudyň batyr ýigitleri 
(2 Şamuwel 23:839)

10  Reb biň Ys ra ýyl ba bat da ky sö zi 
bo ýun ça, Da wu dyň ba tyr ýi git le ri niň 
baş tu tan la ry we tu tuş ys ra ýyl hal ky 
onuň hö küm sür me gi ni berk gol da dy-
lar. 11 Da wu dyň ba tyr ýi git le ri şu lar dy: 
Hak mo ny nyň og ly Ýa şob gam. Ol ser-
dar la ryň baş tu ta ny dy. Ol naý za sy bi len 
bir wag tyň özün de üç ýüz ada my öl dür di. 
12  On dan soň ra üç ba tyr ýi gi diň bi ri aho-
wa uru gyn dan Do do nyň og ly El ga zar dyr. 
13 Pi lişt li ler Pas dam mym da sö weş mek 
üçin top la ny şan la ryn da, ol hem şol ýer-
de Da wu dyň ýa nyn da dy. Ol ýer de ar pa 
eki len bir bö lek ýer bar dy. Halk pi lişt li-
ler den gaç dy, 14 ýö ne El ga zar bi len Da wut 
meý dan ça nyň or ta ra syn da du rup, şol 
ýe ri go ra dy lar we pi lişt li le ri gyr dy lar. 
Reb ola ry uly ýe ňiş bi len ha las et di.

15  Otuz ser da ryň üçü si Da wu dyň ýa-
ny na, ga ýa da ky Adul lam go wa gy na 
git di. Pi lişt li le riň go şu ny bol sa Ra pa 
jül ge sin de düş läp di. 16  Da wut şol wagt 
ga la da dy. Pi lişt li le riň go şun bö lü mi 
bol sa Beý tul la ham da dy. 17 Da wut ar man 
edip: «Beý tul la ha myň der we ze si niň 
ýa nyn da ky gu ýu dan suw ge ti rip be ren 
bol sa dy, şon dan bir iç sem dim» diý di. 
18  Şon da üç ba tyr ýi git pi lişt li le riň dü şel-
ge si ni böw süp geç di-de, Beý tul la ha myň 
der we ze si niň ýa nyn da ky gu ýu dan suw 
alyp, ony Da wu da ge ti rip ber di ler. Em-
ma Da wut suw dan iç me di, ol ony Reb 
üçin ýe re dök di. 19 Ol: «Me ni beýt mek-
den sak la, ýa Hu da ýym! Ýü re gi ne daş 
bag lap gi den adam la ryň ga ny ny, heý-de, 
men içip bi le rin mi?» di ýip, suw dan iç-
mek is le me di. Bu üç ba tyr ýi git şeý le 
eder men lik ler gör ke zip di. 20 Aby şaý üç 
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ba tyr ýi gi diň baş tu ta ny dy, ol Ýo wa byň 
do ga ny dy. Ol öz naý za sy bi len üç ýüz 
ada my öl dü rip, üç ba tyr ýi git ýa ly meş-
hur bol dy. 21 Ol üç ba tyr ýi git den iki es se 
ar tyk hor mat lan dy. Aby şaý ýi git le riň bi ri 
bol ma dyk-da bol sa, ola ra baş tu tan bol dy.

22  Ýe ho ýa da nyň og ly Be na ýa uly eder-
men lik ler gör ke zen kab se ýel li ba tyr 
ýi git dir. Ol mo wap ly ars lan ýü rek li iki 
eder men ur şu jy ny öl dür di; şeý le hem ol 
gar ly gün çu ku ryň için de bir ýol bar sy 
öl dür di. 23 Ol bo ýy bäş tir sek bo lan mü-
sür li ni öl dür di. Mü sür li niň elin de dok ma 
aga jy ýa ly naý za sy bar dy. Be na ýa onuň 
üs tü ne ta ýak ly to pu lyp, elin dä ki naý za-
sy ny alyp, öz naý za sy bi len onuň özü ni 
öl dür di. 24  Ýe ho ýa da nyň og ly Be na ýa, 
ine, şeý le iş le ri edip, ol hem üç ba tyr 
ýi git ýa ly meş hur bol dy. 25 Ol otuz ser-
da ryň ara syn da iň meş hu ry dy, ýö ne üç 
ba tyr ýi gi diň bi ri däl di. Da wut ony öz 
jan pe na la ry nyň baş tu ta ny edip goý dy.

26  Go şun la ryň ba tyr ýi git le ri şu lar dy: 
Ýo wa byň do ga ny Asa hel, beý tul la ham ly 
Do do nyň og ly El ha nan, 27 ha rot ly Şam-
mot, pe lon ly He les, 28  te ko wa ly Ike şiň 
og ly Yra, ana tot ly Aby ge zer, 29 hu şa ly 
Si be kaý, Aho wa nyň nes li Ylaý, 30 ne to
pa ly Ma ha raý, ne to pa ly Ba ga na nyň og ly 
He let, 31 ben ýa min ler den gib ga ly Ri ba ýyň 
og ly Ytaý, pir ga ton ly Be na ýa, 32  Ga gaş 
jül ge le rin den Hu raý, ar ba ly Aby ýel, 33 ba
hu rym ly Az ma wet, şa gal byn ly El ýah ba, 
34 gi zon ly Ha şem, ha rar ly Şa ge niň og ly 
Ýo na tan, 35 ha rar ly Sa ka ryň og ly Ahy-
ýam, Uruň og ly Eli pal, 36 me ke ra ly He per, 
pe lon ly Ahy ýa, 37 kar mel li Hes ro, Ez-
ba ýyň og ly Na ga raý, 38  Na ta nyň do ga ny 
Ýo wel, Hag ry nyň og ly Mib har, 39 am mon 
hal kyn dan Se lek, Se ru ýa nyň og ly Ýo-
wa byň ýa rag çy nö ke ri be ýe rot ly Nah raý, 
40 ýyt ra uru gyn dan Yra we Ga rep, 41 het 
hal kyn dan Ury ýa, Ah la ýyň og ly Za bat, 

42 ru ben le riň baş tu ta ny, ru ben ler den bo lan 
Şi za nyň og ly Ady na we onuň otuz ýi gi di, 
43 Ma ga ka nyň og ly Ha nan, mi tan ly Ýo şa-
pat, 44 aş ta rot ly Uzy ýa, aro ger li Ho ta myň 
ogul la ry Şa ma we Ýe gi ýel, 45 Şim ri niň 
og ly Ýe di ga ýel, onuň do ga ny tis li Ýo ha, 
46 ma ha wa ly Eli ýel, El na ga myň ogul la ry 
Ýe ri baý bi len Ýo şaw ýa, mo wap ly Ýyt ma, 
47 Eli ýel, Obet, me so ba ly Ýag sy ýel.

12‑nji bap

Dawudyň benýamin tiresinden 
bolan tarapdarlary

1 Bu lar Da wut Zik la g da Ki şiň og ly 
Şa wul dan ga çyp ýör kä, onuň ýa ny na ge-
len ler we oňa uruş da ýar dam eden ba tyr 
ýi git ler dir. 2  Ben ýa min ler den, Şa wu lyň 
kowu myn dan bo lan bu lar peý kam atyp, 
hem sag, hem çep el le ri bi len daş, ýaý 
bi len ok atyp bil ýän adam lar dy. 3 Ola ryň 
baş tu ta ny Ahy ge zer, on dan soň Ýo waş, 
şeý le hem gib ga ly Şe ma ga nyň iki og ly, 
Az ma we diň ogul la ry Ýe zi ýel bi len Pe let, 
Be ra ka, ana tot ly Ýe hu, 4 otuz ser da ryň ara-
syn da bir ba tyr ýi git we ola ryň baş tu ta ny 
gib gon ly Ýyş mag ýa, Ýer me ýa, Ýa ha zy-
ýal, Ýo ha nan, ge de ra ly Ýo za bat, 5 El gu zaý, 
Ýe ri mot, Be gal ýa, Şe mar ýa, ha rup ly Şe-
pat ýa, 6 Ko ra nyň nes lin den El ka na, Ýi şi ýa, 
Aza rel, Ýo ge zer, Ýa şob gam, 7 ge dor ly Ýe-
ro ha myň ogul la ry Ýo ge la bi len Ze bad ýa.

Dawudyň gatlardan 
bolan tarapdarlary

8  Gat lar dan gal ka na hem naý za tür gen 
bo lan ba tyr ýi git ler çöl dä ki ga la da bo lan 
Da wu dyň ta ra py na geç di ler. Olar ars lan 
sy pat da dy lar, dag je re ni ki min ýyl dam-
dy lar. Ine, olar: 9 Ezer – baş tu tan, ikin ji si 
Abad ýa, üçün ji si Eli ýap, 10  dör dün ji si 
Miş man na, bä şin ji si Ýer me ýa, 11 al tyn
jy sy Ataý, ýe din ji si Eli ýel, 12  se ki zin ji si 
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Ýo ha nan, do ku zyn jy sy El za bat, 13 onun
jy sy Ýer me ýa, on bi rin ji si Mak ba na ý dy. 
14  Bu lar gat lar dan bo lan har by baş tu tan-
lar dy lar; ola ryň iň eji zi ýü ze, iň güýç lü si 
mü ňe taý dy. 15 Bi rin ji aý da Ior dan der ýa-
sy jo şup, ke nar la ryn dan agan da, on dan 
ge çen ler we jül ge ler dä ki le riň äh li si ni 
gün do gar dyr gün ba ta ra ko wup çy ka-
ran lar şu lar dy.

Dawudyň benýaminlerden we 
ýahudalardan bolan tarapdarlary

16  Ben ýa min ler bi len ýa hu da la ryň kä-
bir le ri Da wu dyň ýa ny na ga la gel di ler. 
17 Da wut ola ryň öňün den çy kyp, şeý le 
diý di: «Eger me niň ýa ny ma ýag şy ni ýet, 
kö mek et mek mak sa dy bi len ge len bol-
sa ňyz, on da or nu ňyz ýü re gi miň tö rün de, 
ýö ne zor luk et me dik ha lym da me ni duş-
man la ry ma sat mak üçin ge len bol sa ňyz 
we lin, mu ny ata-ba ba la ry my zyň Hu da ýy 
gö rüp, si ziň je za ňy zy ber sin». 18  Soň ra 
Hu da ýyň Ru hy otuz ýi gi diň baş tu ta ny 
Oma sa ýyň üs tü ne inip, ol şeý le diý di:

«Biz seniňki, eý Dawut!
Biz seň bilen, eý Ýyşaýyň ogly!
Başyň aman bolsun, başyň aman 

bolsun!
Saňa ýardam edýäniň hem başy 

aman bolsun!
Hudaýyň saňa ýardam edýändyr!».

On soň Da wut ola ry ka bul edip, öz go-
şun ba şy la ry edip bel le di.

Dawudyň manaşalardan 
bolan tarapdarlary

19 Da wut pi lişt li ler bi len bi le Şa wu lyň 
gar şy sy na uruş mak üçin ge len de, ma-
na şa lar dan kä bi ri onuň ta ra py na geç di. 
Ýö ne Da wut pi lişt li le re kö mek et me di, 
se bä bi pi lişt baş tu tan la ry öza ra mas la-
hat la şyp: «Da wut öz je na by Şa wu lyň 
ta ra py na ge çip, bi zi sa tar» di ýip, ony 

yzy na ug rat dy lar. 20 Da wut Zik la ga gaý
dan da, ma na şa la ryň müň ba şy la ry bo lan 
Ad na, Ýo za bat, Ýe di ga ýel, Mi ka ýyl, 
Ýo za bat, Eli hu we Sil le taý da gy onuň 
ta ra py na geç di ler. 21 Bu la ryň hem me si 
ba tyr ýi git ler dir go şun baş tu tan la ry 
bo lup, olar Da wu da ala man çy la ryň to-
par la ry na gar şy sö weş de kö mek et di ler. 
22  Ha ky kat da nam, Da wu da go şul ýan 
adam la ryň sa ny gün sa ýyn ar typ, san 
taý dan Hu da ýyň go şu ny ki min bol dy.

Dawudyň goşuny Hebronda
23 Reb biň sö zü ne gö rä, Şa wu lyň pa-

ty şa ly gy ny Da wu da ber mek üçin onuň 
ýa ny na Heb ro na ge len ýa rag ly go şun lar, 
ine, şu lar dyr: 24  ýa hu da lar dan gal kan 
hem naý za gö te rip, ýa rag la nan al ty müň 
se kiz ýüz adam; 25  şim gon lar dan ýe di 
müň bir ýüz sa ny ba tyr ýi git; 26  le wi ler
den dört müň al ty ýüz adam; 27 ola ryň 
ara syn da Ha ru nyň nes li niň baş tu ta ny 
Ýe ho ýa da we onuň bi len bi le üç müň 
ýe di ýüz adam; 28  ýaş ba tyr ýi git Sa dok 
we onuň nes lin den ýig ri mi iki sa ny 
har by baş tu tan; 29 Şa wu lyň ko wum la-
ryn dan bo lan ben ýa min ler den üç müň 
adam. Bu la ryň kö pü si owal Şa wu lyň 
ne sil le ri ne we pa ly bo lup dy lar. 30  Ef ra-
ýym lar dan öz urug la ry nyň ara syn da 
meş hur bo lan ýig ri mi müň se kiz ýüz 
ba tyr ýi git; 31 gün ba tar da ky ma na şa ti-
re sin den ge lip, Da wu dy pa ty şa et mek 
üçin ýö ri te bel le nen on se kiz müň adam, 
32  ysa kar lar dan döw re gö rä Ys ra ýy lyň nä-
me et me li di gi ni bil ýän iki ýüz baş tu tan; 
ola ryň baş tu tan ly gy as tyn da bo lan äh li 
ga ryn daş la ry. 33 Ze bu lun lar dan tap la nan, 
äh li sö weş en jam la ry bi len ýa rag la nan, 
Da wu da kö mek et mek de mak sa da ok-
gun ly el li müň es ger; 34  naf ta ly lar dan 
gal kan hem naý za bi len ýa rag la nan otuz 
ýe di müň es ger li müň har by baş tu tan; 
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35  dan lar dan ýa rag la nan ýig ri mi se kiz 
müň al ty ýüz es ger; 36  aşer ler den sö-
we şe taý ýar, tap la nan kyrk müň es ger; 
37 Ior da nyň aňyr syn da ky ru ben ler den, 
gat lar dan hem-de gün do gar da ky ma na şa 
ti re sin den äh li sö weş en jam la ry bi len 
ýa rag la nan bir ýüz ýig ri mi müň es ger.

38  Bu es ger le riň hem me si Da wu dy 
Ys ra ýy la pa ty şa et mek üçin çyn ýü-
rek den sö weş ny za my bi len Heb ro na 
gel di ler. Ys ra ýy lyň ga lan la ry-da bir ýü-
rek den Da wu dyň pa ty şa bol ma gy nyň 
ta ra pyn da dy. 39 Olar üç gün Da wu dyň 
ýa nyn da bol du lar; iýip-iç di ler, çün ki 
do gan la ry olar üçin taý ýar lyk gö rüp di ler. 
40 Ol ýe riň go la ýyn da ýa şa ýan lar ze bu-
lun, naf ta ly, ysa kar ti re le ri niň çäk le ri ne 
çen li eşek ler dir dü ýe le re, ga tyr lar dyr 
öküz le re ýük läp, köp muk dar da un, in-
jir kö ke le ri, kiş miş, şe rap, ýag, öküz 
hem go ýun ge tir di ler, çün ki Ys ra ýyl da 
şat lyk-şa ga laň dy.

13‑nji bap

Äht sandygy Kirýatýegarymdan 
getirilýär 
(2 Şamuwel 6:111)

1 Da wut müň ba şy lar dyr ýüz ba şy lar 
we her bir baş tu tan bi len ge ňeş di. 2  Ol 
tu tuş Ys ra ýyl je ma ga ty na şeý le diý di: 
«Eger ma kul bil se ňiz, eger Hu da ýy-
myz Reb ha la sa, ge liň, öri meý dan ly 
ga la lar da ky ru ha ny lar dyr le wi ler bi-
len bi le lik de, tu tuş Ys ra ýyl da ky äh li 
do gan-ga ryn daş la ry my zy adam ibe rip, 
öz ýa ny my za ýyg na lyň. 3 Soň Hu da ýy-
my zyň Äht san dy gy ny ge ti re liň. Çün ki 
Şa wu lyň gün le rin de biz ony ide me dik». 
4  Bu je ma ga tyň göw nün den tu ran soň, 
tu tuş halk mu ňa ra zy bol dy.

5  Şeý dip, Da wut Hu da ýyň san dy gy-
ny Kir ýat ýe ga rym dan ge tir mek üçin, 
Mü sü riň çä gin dä ki Şi hor der ýa sy bi len 
Le bo ha mat ara ly gyn da ky äh li ys ra ýyl la-
ry ýyg na dy. 6  Da wut tu tuş Ys ra ýyl bi len 
bi le ke rup la ryň üs tün de tagt gu rup otu-
ran Be ýik Hu da ýyň san dy gy ny, Onuň ady 
da ky lan san dy gy ge tir mek üçin Ýa hu-
da da ky Ba ga la, ýag ny Kir ýat ýe ga ry ma 
git di. 7 Olar Hu da ýyň san dy gy ny Aby-
na da byň öýün den çy ka ryp, tä ze ara ba da 
goý du lar. Ara ba ny Uza bi len Ah ýo alyp 
bar ýar dy. 8  Da wut hem-de äh li ys ra ýyl lar 
Hu da ýyň hu zu ryn da li ra, ar fa, dep rek, 
kim wal hem-de sur naý ça lyp, jo şup aý-
dym aýd ýar dy lar we tans ed ýär di ler.

9 Olar Ki do nyň har ma ny na ge len le-
rin de, öküz ler büd re di ler; Uza san dy gy 
tut jak bo lup, eli ni onuň üs tün de goý dy. 
10 Uza gar şy Reb biň ga ha ry gel di. Reb 
ony öl dür di, se bä bi ol san dy ga eli ni 
degripdi. Uza şol ýer de – Hu da ýyň hu-
zu ryn da jan ber di. 11 Reb biň Uza zar ba 
uran dy gy na Da wu dyň ga ha ry gel di. 
Ol ýer şu gü ne çen li Pe res Uza a diý lip 
at lan dy ryl ýar. 12  Da wut şol gün Reb-
den gor kup: «Men Hu da ýyň san dy gy ny 
nä dip ýa ny ma ge ti rip bi le rin?» diý di. 
13 Şeý le lik de, Da wut Hu da ýyň san dy gy ny 
öz ýa ny na Da wut ga la sy na ge tir me di. 
Ol san dy gy gat ly Obe de do myň öýün-
de goý dy. 14  Hu da ýyň san dy gy üç aý 
Obe de do myň ho ja ly gyn da gal dy. Reb 
Obe de do myň ho ja ly gy na we onuň äh li 
zat la ry na be re ket ber di.

14‑nji bap

Dawut Iýerusalimde ornaşýar
1 Sur pa ty şa sy Hu ram Da wu dyň ýa-

ny na ça par lar bi len kedr agaç la ry ny, 
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ker piç örü ji le ri hem agaç us sa la ry ny 
iber di. Olar Da wut üçin köşk gur du lar. 
2  Şeý le lik de, Da wut özü ni Reb biň Ys-
ra ýy lyň pa ty şa sy hök mün de ber ka rar 
eden di gi ne hem-de Öz hal ky Ys ra ýy lyň 
ha ty ra sy na onuň pa ty şa ly gy ny beý gel-
den di gi ne göz ýe tir di.

3 Da wut Iýe ru sa lim de bir nä çe aýal lar 
al dy we on dan en çe me ogul-gyz dün ýä 
in di. 4  Da wu dyň Iýe ru sa lim de dog lan ça-
ga la ry, ine, şu lar dyr: Şam mu wa, Şo bap, 
Na tan; Sü leý man, 5  Ýyb har, Eli şu wa, 
Eli pe let; 6  No ga, Ne pek, Ýa py ýa; 7 Eli
şa ma, Be gel ýa da a we Eli pe let.

Piliştlileriň ýeňlişi 
(2 Şamuwel 5:1725)

8  Da wu dyň tu tuş Ys ra ýy la pa ty şa ly ga 
bel le ni len di gi ni eşi den de, äh li pi lişt li ler 
aýa ga ga lyp, onuň göz le gi ne çyk dy lar. 
Da wut mu ny eşi dip, ola ryň gar şy sy na 
çyk dy. 9 Pi lişt li ler ge lip, Ra pa jül ge si ne 
ço zup dy lar. 10  «Men pi lişt li le riň gar-
şy sy na çy ka ýyn my? Sen ola ry me niň 
eli me be rer miň?» di ýip, Da wut Hu da ýa 
ýüz tut dy. Reb oňa: «Bar, ola ry se niň 
eli ňe ber jek di rin» diý di. 11 Şeý le lik de, 
Da wut Ba gal pe ra sy ma gi dip, ola ry şol 
ýer de der bi-da gyn et di. Da wut: «Sil 
bent le ri niň böw sü li şi ki min, Hu daý-da 
duş man la ry ma me niň elim bi len zar ba 
ur dy» diý di. Şol se bäp den hem bu ýe re 
Ba gal pe ra sym b di ýen at da kyl dy. 12  Pi
lişt li ler but la ry ny taş lap git di ler; but lar 
Da wu dyň buý ru gy bi len ýa kyl dy.

13 Pi lişt li ler şol jül gä ýe ne çoz du lar. 
14  Da wut ýe ne Hu da ýa ýüz tu tan da, Ol 
şeý le diý di: «Ola ryň öňün den çyk ma. 
Ola ryň da şyn dan aý lan-da, bal zam agaç-
la ry ta rap dan ge lip, ola ryň ýeň se sin den 

ur. 15  Bal zam agaç la ry nyň baş la ryn dan 
aýak ses le ri ni eşi de niň de, hü jü me geç, 
se bä bi bu pi lişt li le riň go şu ny ny der bi-da-
gyn et mek üçin, Men – Hu da ýyň se niň 
öňü ňe düş dü gi dir». 16  Da wut Hu da ýyň 
buý ru şy ýa ly et di. Ol Gib gon dan Ge ze re 
çen li bo lan ara lyk da pi lişt li le ri gyr dy. 
17 Da wu dyň at-ab ra ýy bü tin ýurt la ra 
ýaý ra dy we Reb äh li mil let le ri on dan 
gor kar ýa ly et di.

15‑nji bap

Hudaýyň sandygyny Iýerusalime 
getirmeklige taýýarlyk

1 Da wut özi üçin Da wut ga la syn da 
köşk ler gur dur dy. Ol Hu da ýyň san dy gy 
üçin ýer taý ýar lap, ça dyr dik di. 2  Soň-
ra Da wut Hu da ýyň san dy gy ny di ňe 
le wi le riň gö ter me li di gi ba ra da buý ruk 
ber di. Se bä bi Reb Öz san dy gy ny gö ter-
mek hem-de Özü ne ömür ba ky hyz mat 
et mek üçin le wi le ri saý lap dy. 3 Reb biň 
san dy gy ny onuň üçin taý ýar lan ýe ri ne 
ge tir mek üçin, Da wut äh li ys ra ýyl la ry 
Iýe ru sa li me ýyg na dy. 4  Soň ra ol Ha ru-
nyň ne sil le ri ni hem-de le wi le ri top la dy: 
5  Ko ha dyň kowu myn dan ýüz ýig ri mi 
sa ny ga ryn da şy bi len ola ryň baş tu ta ny 
Ury ýel; 6  Me ra ry nyň kowu myn dan iki 
ýüz ýig ri mi ga ryn da şy bi len ola ryň baş-
tu ta ny Asa ýa; 7 Ger şo nyň kowu myn dan 
ýüz otuz ga ryn da şy bi len ola ryň baş tu-
ta ny Ýo wel; 8  Eli sa pa nyň kowu myn dan 
iki ýüz ga ryn da şy bi len ola ryň baş tu ta-
ny Şe mag ýa; 9 Heb ro nyň kowu myn dan 
seg sen ga ryn da şy bi len ola ryň baş tu ta ny 
Eli ýel; 10 Uzy ýe liň kowu myn dan ýüz on 
iki ga ryn da şy bi len ola ryň baş tu ta ny 
Emi na dap.

 1 Ýyl ýazgylary 14 ,  15  



 523  

 

a 15:20 Ala mot – ma ny sy bel li däl. Bel ki, äheň, bel ki-de saz gu ra ly.
b 15:21 Şe mi nit – ma ny sy bel li däl. Bel ki, äheň, bel ki-de saz gu ra ly.

11‑12  Da wut ru ha ny lar Sa dok bi len Ab-
ýa ta ry, le wi ler den Ury ýe li, Asa ýa ny, 
Ýo we li, Eli ýe li, Şe mag ýa ny hem-de 
Emi na da by ça gy ryp, ola ra şeý le diý di: 
«Siz le wi le riň urug ba şy la ry sy ňyz. Ini-
ňi zi tä miz läň, ga ryn daş la ry ňyz hem 
şeý le et sin ler. Soň ra Ys ra ýyl Hu da ýy 
Reb biň san dy gy ny onuň üçin taý ýar lan 
ýe ri me ge ti riň. 13 Öň ki ge zek san dy gy 
si ziň gö ter män di gi ňiz we ony bol ma ly sy 
ýa ly ide män di gi miz se bäp li, Hu da ýy myz 
Reb biň bi ze ga ha ry gel di». 14  Ru ha ny lar 
hem-de le wi ler Ys ra ýyl Hu da ýy Reb biň 
san dy gy ny ge tir mek üçin in le ri ni tä miz-
le di ler. 15  Le wi ler Hu da ýyň san dy gy ny 
Reb biň Mu sa tab şy ry şy na la ýyk edip, 
sy ryk la ryň üs tün de go ýup egin le rin de 
gö ter di ler.

16  Da wut le wi le riň baş tu tan la ry na şat-
lyk-şa ga laň et mek üçin, öz do gan la ry nyň 
ara syn dan aý dym çy la ry hem-de ar fa, 
li ra, kim wal ýa ly saz gu ral la ry ny ça lyp 
bil ýän le ri ta ýyn et mä ge buý ruk ber di. 
17 Şeý le lik de, le wi ler Ýo we liň og ly Heý-
ma ny, Be rek ýa nyň og ly Asa fy, Me ra ry 
kow myn dan bo lan Ku şa ýa nyň og ly Eý-
ta ny sa zan da la ra ýol baş çy edip bel le di ler. 
18  Za kar ýa, Ýag zy ýel, Şe mi ra mot, Ýe hi-
ýel, Un ny, Eli ýap, Be na ýa, Ma ga se ýa, 
Ma tyt ýa, Eli pe le hu we Mik ne ýa ola ra 
kö mek çi edip bel le nil di; Obe de dom bi len 
Ýe gi ýel bol sa der we ze ban lar dy. 19 Aý
dym çy lar bo lan Heý man, Asaf hem-de 
Eý tan da gy bü rünç kim wal lar, 20 Za kar ýa, 
Azy ýel, Şe mi ra mot, Ýe hi ýel, Un ny, Eli-
ýap, Ma ga se ýa, Be na ýa da gy ala mot a 
ähe ňin de ar fa çal ma ly dy lar. 21 Ma tyt ýa, 
Eli pe le hu, Mik ne ýa, Obe de dom, Ýe gi ýel 
hem-de Azaz ýa da gy bol sa şe mi nit b ähe-
ňin de li ra da sa zy do wam et dir me li di ler. 

22  Le wi sa zan da la ry nyň ýol baş çy sy Ke-
nan ýa sa za baş tu tan lyk et me li di, çün ki 
ol sa za us sat dy. 23 Be rek ýa bi len El ka na 
san dyk üçin bel le nen der we ze ban lar dy. 
24  Şe ban ýa, Ýo şa pat, Ne ta nel, Oma saý, 
Za kar ýa, Be na ýa, Eli ge zer hem-de ru-
ha ny lar Hu da ýyň san dy gy nyň öňün de 
sur naý çal ma ly dy lar. Obe de dom bi-
len Ýe hi ýa hem san dyk üçin bel le nen 
der we ze ban lar dy.

Äht sandygy Iýerusalime getirilýär
25  Şeý le lik de, Da wut, Ys ra ýyl ýa şu-

lu la ry hem-de müň ba şy lar Reb biň Äht 
san dy gy ny şat lyk-şa ga laň bi len Obe-
de do myň öýün den ge tir mä ge git di ler. 
26  Reb biň Äht san dy gy ny ge tir ýän le-
wi le re Hu daý ýar dam et di we olar ýe di 
öküz bi len ýe di go çy gur ban lyk ber di ler. 
27 San dy gy gö ter ýän le wi ler, aý dym çy-
lar, aý dym çy la ryň sa zy na ýol baş çy lyk 
ed ýän Ke nan ýa da gy ýa ly, Da wut hem 
ne pis zy gyr ma ta dan ti ki len don geý di. 
Da wu dyň eg nin de ne pis zy gyr ma ta efot 
hem bar dy. 28  Şeý dip, ys ra ýyl lar şa ga laň 
bi len, şah dan edi len sur naý la ryň, ker-
naý la ryň, kim wal la ryň şow hu ny, ar fa dyr 
li ra la ryň be lent owa zy bi len Reb biň Äht 
san dy gy ny ge tir di ler.

29 Reb biň Äht san dy gy Da wut ga la sy na 
ge ti ri len de, Şa wu lyň gy zy Mi kal pen ji re-
den se ret di. Ol Da wu dyň bök jek läp tans 
edi şi ni gö rüp, oňa äs ger mez çi lik et di.

16‑njy bap

Äht sandygy çadyrda goýulýar
1  Olar Reb biň san dy gy ny ge ti rip, 

Da wu dyň ni ýet läp gu ran ça dy ry nyň 
için de goý du lar. Soň ra Da wut Reb biň 
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hu zu ryn da ýak ma hem sa la mat lyk gur-
ban lyk la ry ny ber di. 2  Ol ýak ma hem 
sa la mat lyk gur ban lyk la ry ny be rip bo-
lan dan soň, Reb biň adyn dan hal ka ak 
pa ta ber di. 3 Ol aýal-er kek diý män, äh li 
ys ra ýyl la ra bir bö lek çö rek, bir bö lek et 
hem kiş miş paý la dy.

4  Ys ra ýyl Hu da ýy Reb be di leg et mek, 
Oňa öw gi aý dyp, Ony şöh rat lan dyr-
mak üçin, ol le wi le riň kä bi ri ni Reb biň 
san dy gy nyň öňün de hyz mat et mä ge 
bel le di. 5 Asaf – baş lyk, Za kar ýa onuň 
kö mek çi si bol dy, Ýe gi ýel, Şe mi ra mot, 
Ýe hi ýel, Ma tyt ýa, Eli ýap, Be na ýa, Obe-
de dom hem-de Ýe gi ýel – ar fa hem li ra, 
Asaf – kim wal çal ma ly dy lar. 6  Ru ha ny lar 
Be na ýa bi len Ýa ha zy ýal bol sa Reb biň 
Äht san dy gy nyň öňün de he mi şe sur naý 
çal ma ly dy lar.

Dawudyň öwgi aýdymy 
(Zebur 104:115; 95:113)

7 Da wut şol gün Reb be öw gi aý-
dym la ry ny aýt ma gy Asaf bi len onuň 
ga ryn daş la ry na tab şyr dy.
 8 Rebbe şükür ediň we Oňa ybadat 

ediň,
halklar arasynda Onuň işlerini 

jar ediň.
 9 Oňa nagma aýdyň, Ony 

şöhratlandyryň,
ähli gudratly işleri barada siz 

gürrüň beriň.
 10 Rebbiň mukaddes ady bilen 

magtanyň;
Ony agtarýanlaryň ýüregi 

şatlykdan dolsun.
 11 Rebbe, Onuň kuwwatyna 

sygynyň,
dyngysyz Onuň huzuryny 

agtaryň.
 12‑13 Eý, Rebbiň bendesi Ysraýylyň 

zürýady,

Onuň saýlanlary – Ýakubyň 
nesli!

Ýatlaň Onuň görkezen 
gudratlaryny,

mugjyzalaryny, agzyndan 
çykan kararlaryny.

 14 Ol – Hudaýymyz Reb,
Ol tutuş ýer ýüzüne kazylyk 

edýär.
 15‑16 Onuň ähtini, müň nesle beren 

sözüni,
Ybraýym bilen eden ähtini,

Yshaga beren Öz wadasyny
elmydama ýatda saklaň.

 17‑18 Diýdi: «Men size Kengan 
ýurduny,

mirasyňyza düşen paý 
hökmünde bererin».

Muny Ýakuba tassyklady kanun 
hökmünde,

Ysraýyla – müdimi äht 
hökmünde.

 19 Şonda olar az sanlydylar,
gaty az we şol ýerde 

gelmişekdiler.
 20 Geçýärdiler bir milletden başga 

millete,
bir şalykdan – başga şalyga.

 21 Reb olary ezmäge hiç ýol bermedi,
şolar sebäpli Ol şalara käýedi.

 22 Diýdi: «Saýlap-seçenlerime siz el 
degirmäň,

pygamberlerime ýamanlyk 
etmäň».

 23 Rebbe nagma aýt, eý, tutuş ýer 
ýüzi!

Onuň halas edýändigini 
günsaýyn buşlaň!

 24 Milletlere yglan ediň 
şan-şöhratyny,

ähli halklara – gudratly işlerini.
 25 Çünki Reb beýik, Ol belent sena 

mynasyp,
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biziň seždämize diňe Ol laýyk.
Ol milletleriň hudaýlaryndan 

has wehimlidir.
 26 Halklaryň bar hudaýlary ýöne bir 

butdur,
emma gökleri Reb ýaradandyr.

 27 Onuň huzuryndadyr hormat, 
şan-şöhrat,

Onuň mekanyndadyr şatlyk we 
kuwwat.

 28 Eý, halklaryň tireleri, Rebbi wasp 
ediň,

Rebbiň şöhratyny, güýjüni 
öwüň!

 29 Rebbiň adyna laýyk şöhraty beriň,
gurbanlyk getirip, huzuryna 

giriň.
Rebbe şanly mukaddesliginde siz 

sežde ediň;
 30 eý, ýer ýüzündäkiler, Onuň 

öňünde titräň.
Berk berkarar edildi dünýä,

ol sarsmaz asla.
 31 Goý, gökler begensin,

ýer hem şatlansyn.
Milletler: «Reb – Patyşa!» diýsin.

 32 Deňiz we onuň içindäkileriň 
ählisi, goý, güwwüldeşsin.

Meýdan we ondaky bar zatlar 
şatlykdan joşsun.

 33 Şonda tokaý agaçlary Rebbiň 
öňünde

nagmalar aýdar.
Çünki Ol dünýä kazylyk etmäge 

gelýär.
 34 Rebbe şükür ediň, çünki Ol ýagşy,

Onuň söýgüsi baky.
 35 Ýene-de aýdyň:

«Eý, gutulyşymyzyň Hudaýy, 
bizi halas et!

Mukaddes adyňa şükürler eder 
ýaly,

Seniň şöhratyňa buýsanar ýaly,

milletleriň arasyndan bizi azat 
et-de, toplap al.

 36 Ysraýyl Hudaýy Rebbe
ezelden ebedä çenli alkyşlar 

bolsun!»
On soň tu tuş halk «Omyn» di ýip, Reb bi 
şöh rat lan dyr dy.

37‑38  Reb biň Äht san dy gy nyň öňün de 
her gün hyz mat et sin ler di ýip, Da wut 
Asa fy, onuň do gan la ry ny hem-de Obe-
de do my alt myş se kiz sa ny do ga ny bi len 
goý dy. Ýe du tu nyň og ly Obe de do my Ho sa 
bi len der we ze ban edip goý dy. 39 Ru ha ny 
Sa do gy hem-de onuň ru ha ny ga ryn daş la-
ry ny Gib gon da ky sež de gäh dä ki Reb biň 
ça dy ry nyň öňün de goý dy. 40 Da wut ola ry 
ýak ma gur ban lyk sy pa syn da Reb biň 
Ys ra ýy la buý ran ka nu nyn da ýa zy ly şy 
ýa ly edip, er tir-ag şam yzy ny kes män 
Reb be ýak ma gur ban lyk la ry ny ber mek 
üçin bel le di. Bu ka nun da äh li zat hak-
da ýa zy lan dy. 41 Reb biň ba ky söý gü si 
üçin Oňa al kyş aýt syn lar di ýip, ola ryň 
ýa nyn da Heý ma ny, Ýe du tu ny hem-de 
at la ry ag za lan beý le ki saý la nan adam-
la ry goý dy. 42  Heý ma nyň, Ýe du tu nyň 
elin de saz çal mak üçin sur naý lar dyr 
kim wal lar bar dy. Hu daý üçin aý dym 
aýd ýan la ra-da saz gu ral la ry ny ber di. 
Ýe du tu nyň ogul la ry ny der we ze ban edip 
goý dy. 43  Soň ra äh li halk öý li-öýü ne 
dar ga dy. Da wut hem öz ho ja ly gy na ak 
pa ta ber mek üçin öýü ne git di.

17‑nji bap

Rebbiň Dawuda beren wadasy 
(2 Şamuwel 7:117)

1 Da wut öz köş gün de or na şan dan soň, 
Na tan py gam be re: «Se ret, men-ä kedr 
aga jyn dan gur lan köşk de ýa şa ýa ryn, 
Reb biň Äht san dy gy bol sa ça dyr da dur» 
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diý di. 2  Na tan Da wu da: «Is län za dy ňy 
edi ber, se bä bi Hu daý se niň bi len dir» 
diý di. 3 Em ma hut şol gi je Na ta na Reb-
biň şu sö zi aýan bol dy: 4  «Bar, gu lum 
Da wu da Reb şeý le diý ýär diý: „Ma ňa 
mes gen tu tar ýa ly öýi sen gur ma ly däl-
siň. 5  Men ys ra ýyl hal ky ny Mü sür den 
alyp çy kan gü nüm den bä ri öý de mes gen 
tut ma dym; ça dy ry my on dan-oňa gö çü-
rip ýa şap ýör düm. 6  Tu tuş Ys ra ýyl bi len 
bo lan ýer le ri miň äh li sin de Öz hal ky ma 
baş tu tan lyk et me gi buý ran Ys ra ýyl ser-
dar la ry nyň hiç bi rin den nä me üçin Ma ňa 
kedr aga jyn dan öý gur man dyk la ry ny 
so ra ma dym“. 7 In di sen Me niň gu lum Da-
wu da Hök mü ro wan Reb ýe ne-de şeý le 
diý ýär diý: „Men se ni meý dan da go ýun 
ba kyp ýö ren ýe riň den alyp, Öz hal kym 
Ys ra ýy lyň hö küm da ry et dim. 8  Ni rä git-
seň ýa nyň da bol dum, öňüň dä ki äh li 
duş man la ry ňy gy ryp taş la dym. In di bol-
sa ýer ýü zün dä ki be ýik adam la ryň ady 
ki min se niň ady ňy be len de gö ter jek. 9 Öz 
hal kym Ys ra ýyl üçin bir ýer taý ýyn lap, 
ola ry şol ýer de ýer leş dir jek. Şeý dip, olar 
öz ýer le rin de ýa şar lar. Mun dan beý läk 
ola ryň ra hat ly gy bo zul maz. 10 Hal kym 
Ys ra ýy la ser dar lar bel län döw rüm den 
bä ri sü tem ediş le ri ýa ly, bet gy lyk adam-
lar in di ola ra sü tem et mez ler. Men äh li 
duş man la ry ňy bo ýun eg di re rin. Men-
Reb se niň üçin bir öý bi na et jek di gi mi jar 
ed ýä rin. 11 Peý ma nyň do lup, ata-ba ba la-
ry ňa gow şa nyň da, ýe ri ňe öz og lu ňy, öz 
bi liň den önen zür ýa dy ňy tag ta çy ka ryp, 
onuň pa ty şa ly gy ny kuw wat lan dy ra ryn. 
12  Me niň üçin öýi ol gu rar, Men onuň şa-
lyk tag ty ny ba ky ber ka rar ede rin. 13 Men 
oňa Ata bo la ryn, ol bol sa Ma ňa ogul 
bo lar. Sen den öň bo lan Şa wu ly mah rum 
edi şim ýa ly, ony Öz sa dyk söý gim den 
mah rum et me rin. 14 Men ony Öz öýüm de 
hem-de şa ly gym da ba ky go ýa ryn. Şa lyk 

tag ty ba ky do wam eder“». 15 Şu söz le riň 
hem-de aýan lyk la ryň äh li si ni Na tan Da-
wu da gür rüň ber di.

Dawudyň minnetdarlyk dilegi 
(2 Şamuwel 7:1729)

16  Soň ra Da wut ge lip, Reb biň hu-
zu ryn da otur dy-da, şeý le diý di: «Ýa, 
Hu da ýy myz Reb, men kim, me ni şeý le 
de re jä ýe ti rer ýa ly, me niň maş ga lam 
kim? 17 Ýa Hu da ýy myz Reb, bu zat la ry 
hem az gör ýän ýa ly, Sen Öz gu luň nes li-
niň gel je gi ha kyn da hem söz ber diň. Sen 
ma ňa be lent mer te be li adam ýa ly ga ra-
ýar syň, ýa Hu da ýy myz Reb! 18  Öz gu lu ňa 
beý le hor ma tyň üçin Da wut Sa ňa nä me 
di ýip bi ler? Sen Öz gu lu ňy ta na ýar syň 
ahy ryn! 19 Sen gu lu ňyň ha ty ra sy na, Öz 
gö wün is le gi ňe gö rä bu be ýik işi et diň; 
bu be ýik iş le riň äh li si ni aýan et diň. 20 Eý, 
Reb, Sa ňa taý gel jek ýok dur, Sen den baş-
ga Hu daý ýok! Mu ny öz gu lak la ry myz 
bi len eşit dik. 21 Ýer ýü zün de Se niň hal-
kyň Ys ra ýy la taý gel jek halk bar my ka?! 
Öz hal kym bol sun di ýip, Sen ony Mü sür 
gul çu ly gyn dan ha las et diň, be ýik hem 
aýyl ganç iş ler bi len Öz ady ňy şöh ra ta 
bes le mek üçin beý le ki mil let le ri ola ryň 
öňün den ko wup çy kar dyň. 22  He mi şe lik 
Öz hal kym bol sun di ýip, hal kyň Ys ra-
ýy ly Özüň üçin ebe di halk et diň; Ýa 
Reb, Sen ola ryň Hu da ýy bol duň. 23 In di 
bol sa, Sen, ýa Reb, Öz gu luň hem onuň 
nes li hak da aý dan sö zü ňi ebe di sak la-da, 
diý şiň ýa ly et! 24  Goý, yn san lar „Hök mü-
ro wan Reb Ys ra ýy lyň Hu da ýy dyr“ di ýip, 
gu lu ňyň nes li ni ber ka rar et sin ler, ady-
ňy ebe di lik be len de gö ter sin ler. Gu luň 
Da wu dyň nes li Se niň öňüň de kuw wat-
lan syn. 25 Sen, eý, Hu da ýym, „Sa ňa ne sil 
ber jek“ di ýip, gu lu ňa Özüň aýan edip diň. 
Şo ňa gö rä-de, gu luň Sa ňa ýüz le nip, şu 
di le gi oka ma ga milt et di. 26  Ýa Reb, Sen 
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a 18:10 Ha do ram – bu at 2Şam 8:10-da Ýo ram di ýip duş gel ýär.

Hu daý syň. Şu ýag şy lyk la ry gu lu ňa Sen 
wa da et diň. 27 Öz hu zu ryň da ebe di gal-
syn di ýip, gu lu ňyň nes li ne pa ta ber mek, 
goý, Sa ňa hoş gö rün sin! Se bä bi, ýa Reb, 
Se niň pa taň bi len gu lu ňyň nes li ba ky 
pa ta ly bol dy we pa ta ly dyr!»

18‑nji bap

Dawut duşmanlaryny ýeňýär 
(2 Şamuwel 8:118)

1 Bir nä çe wagt dan soň Da wut pi lişt li-
le re zar ba urup, ola ry özü ne ta byn et di. 
Ol Gat ga la sy ny hem-de onuň oba la ry ny 
pi lişt li le riň elin den al dy. 2  Ol mo wap ly-
la ry ýeň di. Mo wap ly lar Da wu da ta byn 
bo lup, oňa sal gyt tö le di ler. 3 Soň ra Da-
wut Ýew frat der ýa sy nyň tö we re gin dä ki 
aga ly gy ny tä ze den di kelt mek üçin gi den 
So ba pa ty şa sy Ha dad ge ze ri Ha ma tyň 
ýa kyn yn da bo ýun eg dir di. 4 Da wut onuň 
müň sa ny sö weş ara ba sy ny, ara ba ly 
go şu ny nyň ýe di müň es ge ri ni hem-de 
ýig ri mi müň es ger li py ýa da go şu ny ny 
ýe sir al dy. Ol at la ryň ýüz ara ba ýe ter 
ýa ly sy ny go ýup, ga lan la ry ny ma ýyp 
et di. 5  Da mask da ýa şa ýan si ri ýa ly lar 
So ba pa ty şa sy Ha dad ge ze re kö me ge 
ge len de, Da wut si ri ýa ly la ryň ýig ri mi 
iki mü ňü si ni öl dür di. 6 Da wut Da mask da 
ýa şa ýan si ri ýa ly la ryň ara syn da go şun 
bö lüm le ri ni ýer leş dir di. Si ri ýa ly lar Da-
wu da ta byn bo lup, oňa sal gyt tö le di ler. 
Da wu dyň ba ran ýe rin de Reb oňa ýe ňiş 
ber ýär di. 7 Da wut Ha dad ge ze riň gul-
la ry nyň gö ter ýän al tyn gal kan la ry ny 
alyp, Iýe ru sa li me ge tir di. 8  Ha dad ge ze-
riň ga la la ry Tib hat dan hem-de Kun dan 
Da wut ju da köp bü rün ji ele sal dy. Soň 
Sü leý man şol bü rünç ler den bü rünç ho-
wuz, sü tün le ri hem en jam la ry ýa sa dy.

9 Ha mat şa sy To gu Da wu dyň So ba 
şa sy Ha dad ge ze riň äh li go şu ny ny der bi-
da gyn eden di gi ni eşit di. 10 Ha dad ge zer 
bi len ur şup, on dan üs tün çyk ma gy my-
na sy bet li Da wut pa ty şa ny gut la mak 
hem-de hal-ah wal so raş mak üçin, To gu 
öz og ly Ha do ra my a Da wu dyň ýa ny na 
iber di. Se bä bi Ha dad ge zer To gu bi len 
ýy gy-ýy gy dan uruş ýar dy. Ha do ram 
özi bi len kü müş, al tyn hem bü rünç 
sow gat lar äkit di. 11 Da wut bu sow gat la
ry-da äh li mil let ler den: edom ly lar dan, 
mo wap ly lar dan, ammonlylardan, pi-
lişt li ler den hem ama lek ler den ele sa lan 
al tyn-kü müş le ri bi len bi le Reb be ba-
gyş et di.

12  Se ru ýa nyň og ly Aby şaý Duz jül ge-
sin de on se kiz müň edom ly ny öl dür di. 
13  Ol Edom da go şun bö lüm le ri ni ýer-
leş dir di; äh li edom ly lar Da wu da ta byn 
bol du lar. Da wu dyň gi den ýe rin de Reb 
oňa ýe ňiş ber ýär di.

14  Şeý dip, Da wut tu tuş Ys ra ýy la pa ty-
şa lyk ed ýär di. Ol tu tuş hal ky ny adyl lyk 
hem ha ky kat bi len do lan dyr ýar dy. 
15 Se ru ýa nyň og ly Ýo wap onuň go şun ba-
şy sy dy; Ahy lu dyň og ly Ýe ho şa pat – baş 
emel da ry dy, 16  Ahy tu byň og ly Sa dok 
bi len Ab ýa ta ryň og ly Aby me lek ru ha-
ny dy lar, Şaw şa – kä tip di, 17 Ýe ho ýa da nyň 
og ly Be na ýa ke ret ler bi len pe let le riň 
baş tu ta ny dy, Da wu dyň ogul la ry bol sa 
şa hyz ma ty nyň baş tu tan la ry dy.

19‑njy bap

Dawut ammonlylary hem-de 
siriýalylary ýeňýär 
(2 Şamuwel 10:119)

1 Bi raz wagt dan soň Am mon pa ty şa 
Na haş ölüp, ýe ri ne og ly tag ta çyk dy. 
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a 19:6 Bir müň ýe di ýüz bat man – ýew reý çe müň kik kar. Bu takm. 34 ton na deň dir.

2  Da wut: «Na haş ma ňa we pa ly bol dy, 
men hem onuň og ly Ha nu na we pa ly bo-
la ýyn» diý di. Ony ka ka sy üçin çek ýän 
has ra tyn dan kö şeş dir mek üçin, Da wut 
onuň ýa ny na bir nä çe ça par lar ýol la dy. 
Da wu dyň adam la ry Am mon ýur du na 
Ha nu ny kö şeş dir mek üçin onuň ýa ny na 
ge len le rin de, 3 am mon beg le ri Ha nu na: 
«Da wut sa ňa kö şeş di ri ji le ri ata ňyň hor-
ma ty üçin ibe ren dir öýd ýäň mi? Ol öz 
ça par la ry ny ga la ny ba syp al mak üçin, 
ony göz den ge çir mä ge ibe ren dir» diý-
di ler. 4  Ha nun Da wu dyň ça par la ry ny 
tu tup, ola ryň sak gal la ry ny syr dy, ge-
ýim le ri ni syrt la ry na çen li or ta syn dan 
kes di rip, yz la ry na ug rat dy. 5 Şeý dip, olar 
ol ýer den gaýt dy lar. Bu adam lar hak da 
Da wu da ha bar be ren le rin de, ol: «Sak-
ga ly ňyz ös ýän çä, Ýe ri ho da bo lu be riň, 
soň ge ler si ňiz» di ýen tab şy ryk bi len 
ola ryň öňün den ça par lar iber di, çün ki 
olar ga ty kem si di lip di.

6  Da wu dy öz le ri ne duş man eden dik le-
ri ne dü şü nip, ammonlylar Ha nun bi len 
Me so po ta mi ýa dan, Si ri ýa da ky Ma ga ka-
dan hem-de So ba dan sö weş ara ba la ry ny, 
ara ba ly go şu ny ha ky na tut mak üçin, ola ra 
bir müň ýe di ýüz bat man a kü müş iber di. 
7 Olar otuz iki müň sa ny sö weş ara ba sy ny 
we pa ty şa Ma ga ka ny go şu ny bi len ha ky na 
tut du lar. Olar ge lip, Meý de ba nyň öňün de 
har by dü şel ge gur du lar. Ammonlylar hem 
öz ga la la ryn dan ýyg na ny şyp, sö we şe 
çyk dy lar. 8  Da wut mu ny eşi dip, Ýo wa by 
hem ba tyr es ger li bü tin go şu ny ny iber di. 
9 Am mon lar çy kyp, ga la nyň der we ze si niň 
ag zyn da sö weş mek üçin ny za ma dur du-
lar, ge len pa ty şa lar bol sa açyk meý dan da 
aý ra tyn ny za ma dur du lar.

10 Özü niň hem ar ka syn da, hem öňün-
de sö we şiň ýaý baň la nan dy gy ny gö ren 

Ýo wap Ys ra ýy lyň saý la ma es ger le ri-
ni alyp, ola ry si ri ýa ly la ryň gar şy sy na 
ny za ma du ruz dy. 11 Ga lan go şu ny öz 
do ga ny Aby şa ýyň eli ne ber di we ola ry 
ammonlylaryň gar şy sy na ny za ma du-
ruz dy. 12  Ýo wap: «Bar dy-gel di si ri ýa ly lar 
men den güýç li çy kaý sa lar, sen ma ňa kö-
me ge ýe ti şer siň; bar dy-gel di ammonlylar 
sen den güýç li bo lup çy kaý sa lar, on da 
men sa ňa kö me ge ýe ti şe rin. 13 Mert bol, 
hal ky myz üçin we Hu da ýy my zyň ga la-
la ry üçin dö züm li sö we şe li. Reb bol sa 
Öz is lä ni ni et sin» diý di. 14 Şeý dip, Ýo wap 
hem onuň go şun la ry si ri ýa ly la ra gar şy 
sö we şe gi riş di ler; duş man lar Ýo wap dan 
gaç dy lar. 15  Si ri ýa ly la ryň ga ça ny ny gö-
ren ammonlylar hem Ýo wa byň do ga ny 
Aby şaý dan ga çyp, ga la gir di ler. Şon dan 
soň Ýo wap Iýe ru sa li me gel di.

16  Öz le ri niň ys ra ýyl la r dan ýeň len-
dik le ri ni gö rüp, si ri ýa ly lar Ýew frat 
der ýa sy nyň aňyr syn da ky si ri ýa ly la ra 
ça par lar ibe rip, ola ry Şo pa gyň baş-
tu tan ly gyn da çy kart dy lar. Şo pak 
Ha dad ge ze riň go şun ba şy sy dy. 17 Da wut 
mu ny eşi dip, äh li ys ra ýyl la ry top lap, 
Ior dan der ýa syn dan geç di. Ol ola ryň 
ýa ny na ge lip, öz güýç le ri ni si ri ýa ly la ra 
gar şy gö nük dir di. Da wut öz go şu ny ny 
si ri ýa ly la ryň gar şy sy na ny za ma du ruz dy 
we si ri ýa ly lar olar bi len ur şa gi riş di ler. 
18  Si ri ýa ly lar ys ra ýyl la ryň go şu nyn dan 
gaç dy lar. Da wut ola ryň ýe di müň sö weş 
ara ba ly es ger le ri ni, py ýa da go şun dan 
kyrk müň ada my hem-de ola ryň go şun-
ba şy sy Şo pa gy öl dür di. 19 Ha dad ge ze re 
ta byn bo lan han la ryň äh li si öz le ri niň 
ys ra ýyl la r dan ýeň len dik le ri ne göz ýe ti-
rip, Da wut bi len yla la şyk bag la şyp, oňa 
bo ýun eg di ler. Si ri ýa ly lar mun dan beý läk 
ammonlylara kö mek et mek is le me di ler.
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a 20:2 Iki put – ýew reý çe bir kik kar. Bu takm. 34 kg deň dir.

20‑nji bap

Dawut Raba galasyny basyp alýar
1  Ýaz pas lyn da, pa ty şa la ryň ýö ri-

şe gid ýän döw ri Ýo wap go şu ny alyp, 
ýö ri şe çy kyp, Am mon ýur du ny kül-pe-
ýe kun et di, soň ge lip, Ra ba ny ga ba dy. 
Em ma Da wut Iýe ru sa lim de ga lyp dy. 
Ýo wap Ra ba nyň üs tü ne hü jüm edip, ony 
der bi-da gyn et di. 2  Da wut Am mon pa ty-
şa sy nyň ba şyn dan al tyn tä ji ni al dy; onuň 
ag ra my iki put dy a, onuň ýü zü ne gym-
mat ba ha daş otur dy lan dy. Ony Da wu dyň 
kel le si ne geý dir di ler. Da wut ga la dan köp 
muk dar da ol ja-da al dy. 3 Ga la nyň hal ky ny 
bol sa Da wut ga la dan gö çü rip, ola ry byç gy, 
de mir kät men hem-de pal ta bi len iş le-
nil ýän iş ler de goý dy. Ol ammonlylaryň 
äh li ga la la ryn da şeý le eden den soň, äh li 
go şun bi len bi le Iýe ru sa li me do lan dy.

Piliştlilere garşy söweş 
(2 Şamuwel 21:1822)

4  Şon dan soň Ge zer de pi lişt li ler bi len 
uruş baş la dy. Şon da hu şa ly Si be kaý iri 
adam la ryň nes lin den bo lan Si paý di ýen 
bi ri ni öl dür di. Pi lişt li ler bo ýun eg di ler. 
5 Pi lişt li ler bi len ýe ne uruş bol dy. Ýa gy ryň 
og ly El ha nan gat ly Ja lu dyň do ga ny Lah-
my ny öl dür di. Lah my nyň naý za sy nyň 
sa py dok ma çy nyň tü te si ýa ly ýo gy n dy. 
6 Gat ga la syn da ýe ne uruş bol dy. Ol ýer de 
ýe ne pi lişt li le riň iri nes lin den el le ri dir 
aýak la ry al ty-al ty dan ýig ri mi dört bar-
mak ly şil liň uzyn bi ri bar dy. 7 Ys ra ýy la 
sö gen di gi se bäp li, Da wu dyň do ga ny Şim-
ga nyň og ly Ýo na tan Ra pa nes lin den bo lan 
bu ada my öl dür di. 8  Bu la ryň dör dü si-de 
Ga tyň ra pa la ryn dan dy lar. Olar Da wu dyň 
hem-de onuň es ger le ri niň elin den öl dü ler.

21‑nji bap

Dawut halkyň sanyny hasaba alýar 
(2 Şamuwel 24:125)

1 Şeý tan Ys ra ýy la gar şy çy kyp, Da-
wu dy ys ra ýyl hal ky nyň adam sa ny ny 
bil mek kü ýü ne dü şür di. 2  Da wut Ýo wa ba 
hem-de go şun ba şy la ra: «Gi diň-de, Be-
ýer şe ba dan Da na çen li bo lan ys ra ýyl la ry 
ha sa ba alyň-da, ma ňa ha bar be riň. Ma ňa 
ila tyň sa ny ge rek» diý di. 3 Em ma Ýo wap 
pa ty şa ýüz le nip: «Reb hal ky nyň sa ny ny 
ýüz es se kö pelt sin! Eý, şa hym, şo la ryň 
äh li si je na by myň gul la ry däl mi nä me? 
Nä me üçin je na bym beý le et mek is le-
ýär? Nä me üçin ol Ys ra ýy ly gü nä li et jek 
bol ýar?» diý di. 4  Ýö ne pa ty şa nyň sö zi 
Ýo wa byň ky dan üs tün gel di. Şun luk da, 
Ýo wap gi dip, tu tuş Ys ra ýy la aý la nyp, 
Iýe ru sa li me gaý dyp gel di. 5  Ýo wap ilat 
ýa zu wy nyň ne ti je si ni Da wu da ber di. 
Tu tuş Ys ra ýyl da eli gy lyç tu tup bil jek 
adam la ry nyň sa ny bir mil lion ýüz müň-
di, Ýa hu da nyň ky bol sa dört ýüz ýet miş 
müň adam bo lup çyk dy. 6  Ýo wap le wi ler 
bi len ben ýa min le ri ha sa ba al ma dy, çün ki 
pa ty şa nyň buý ru gy oňa ne jis gö rün di.

7 Bu iş Hu da ýa pis gö rün di we Ol 
Ys ra ýy ly je za lan dyr dy. 8  Da wut: «Şu 
he re ke tim bi len Se niň öňüň de uly gü nä 
ga zan dym, ak mak lyk et dim. Öz gu lu ňy 
gü nä as tyn da goý ma, Sen! Ýal bar ýa ryn!» 
di ýip, Hu da ýa ýüz len di. 9 Reb Da wu dyň 
gör gü ri Ga da şeý le diý di: 10 «Da wu dyň 
ýa ny na bar-da: „Reb se niň öňüň de üç 
şert goý ýar; bi ri ni saý la, Ol şo ny hem 
ama la aşyr jak“ di ýip aýt». 11 Gat ge lip, 
Da wu da: «Reb şeý le diý ýär: „Saý la: 
12  ýa üç ýyl aç lyk, ýa duş man la ry ňyň 
öňün de üç aý lap der bi-da gyn bol mak lyk, 
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ýa üç gün Reb biň ýur da in de ren gyr gyn 
ke se lin den he läk bol mak lyk, Reb biň pe-
riş de si tu tuş Ys ra ýyl top ra gyn da ky la ry 
weý ran eder“. In di bi ri ni saý la, men 
özü mi Ibe re ne jo gap ber me li» diý di. 
13  Da wut Ga da: «Men er bet ýag da ýa 
düş düm. Go wu sy, men Reb biň eli ne 
dü şe ýin, yn san eli ne düş mä ýin. Reb biň 
re him dar ly gy be ýik dir» diý di.

14  Şeý dip, Reb Ys ra ýy la gyr gyn ke-
se li ni iber di we mun dan ila tyň ýet miş 
müň ada my gy ryl dy. 15  Hu daý Iýe ru sa-
li miň hal ky ny weý ran et mek üçin bir 
pe riş de si ni iber di. Pe riş de hal ky weý ran 
et jek bo lan da, Reb mu ny gö rüp, bu bet-
bagt çy ly gy goý bol sun et di. Ol weý ran 
ed ýän pe riş dä: «Bes dir! In di eli ňi çek!» 
diý di. Şon da Reb biň pe riş de si ýa bus ly 
Or na nyň har man ýe ri niň go la ýyn da dy. 
16  Reb biň pe riş de si niň öz elin dä ki ýa la-
ňaç gy ly jy ny Iýe ru sa li me ta rap uza dyp, 
ýer bi len gö güň ara syn da du ran dy gy ny 
Da wut gör di. Jul geý nen Da wut hem-de 
ýa şu lu lar ýe re ýü zin ýy kyl dy lar. 17 Da wut 
Hu da ýa şeý le diý di: «Hal kyň sa ny ny 
bil mek üçin buý ruk be ren men däl mi-
dim nä me? Gü nä eden men, ha ta iş eden 
men. Ýö ne bu bi gü nä halk nä me et di 
ahy ryn? Eý, Hu da ýym Reb, goý, Sen 
di ňe ma ňa hem ata myň nes li ne je za ber, 
Öz hal ky ňy weý ran et me!»

18  On soň Reb biň pe riş de si Ga da ýa-
bus ly Or na nyň har man ýe rin de Reb be 
gur ban lyk sy pa sy ny gur ma ly dy gy ny 
Da wu da aýt ma gy emr et di. 19 Da wut 
Ga dyň Reb biň adyn dan aý dan sö zi bi len 
ol ýe re git di. 20 Or nan yzy na öw rü lip, pe-
riş dä ni gör di. Onuň ýa nyn da ky dört og ly 
giz len di, Or nan bol sa bug daý döw me gi ni 
do wam et dir di. 21 Da wut Or na nyň ýa ny-
na gel di. Or nan ony gö rüp, har man dan 
çyk dy we oňa iki bü kü lip tag zym et di. 
22  Da wut Or na na şeý le diý di: «Reb be 

gur ban lyk sy pa sy ny gu rar ýa ly har man 
ýe ri ňi ber, ony ma ňa do ly ba ha sy na 
sat; şeýtsek, hal kyň ba şy na dü şen bet-
bagt çy lyk sow lar». 23  Or nan Da wu da 
şeý le diý di: «Alaý! Ýak ma gur ban ly gy 
üçin öküz le ri, odun üçin dö wek döw ýän 
gu ral la ry, gal la sa da ka sy üçin bug da ýy – 
şu la ryň hem me si ni men sa ňa ber ýä rin». 
24  Em ma Da wut pa ty şa Or na na şeý le 
diý di: «Ýok, men ola ryň hem me si ni 
do ly ba ha sy na sa tyn al jak. Men Reb 
üçin se niň za dy ňy ýö ne al jak däl, mugt 
dü şen za dy ýak ma gur ban lyk ber jek 
däl». 25  Şeý dip, Da wut Or na na har man 
ýe ri üçin al ty ýüz al tyn teň ňe tö le di. 
26  Da wut ol ýer de Reb be gur ban lyk sy-
pa sy ny gu rup, ýak ma hem-de sa la mat lyk 
gur ban lyk la ry ny hö dür le di. Ol Reb bi ça-
gyr dy; Reb ýak ma gur ban lyk sy pa sy nyň 
üs tün de gök den ot bi len Da wu da jo gap 
ber di. 27 Soň ra Reb pe riş dä buý ruk ber di; 
pe riş de gy ly jy ny gy ny na sal dy.

28  Da wut ýa bus ly Or na nyň har ma-
nyn da özü ne Reb biň jo gap be ren di gi ni 
gö ren wag ty, şol ýer de sa da ka lar ber-
di. 29 Çün ki Reb biň Mu sa ta ra pyn dan 
çöl de gur lan ça dy ry hem-de ýak ma 
gur ban lyk sy pa sy şol wagt Gib gon da ky 
sež de gäh de di. 30 Em ma Da wut Hu daý-
dan so ra mak üçin onuň öňü ne ba ryp 
bil me di, se bä bi ol Reb biň pe riş de si niň 
gyly jyn dan gork ýar dy.

22‑nji bap
1 On soň Da wut: «Şu ýer de Be ýik Hu-

da ýyň öýi hem-de Ys ra ýyl üçin ýak ma 
gur ban lyk sy pa sy bol sun» diý di.

Dawut ybadathanany 
gurmaga taýýarlyk görýär

2  Da wut Ys ra ýyl da ýa şa ýan gel mi şek-
le ri top la ma gy buý rup, Hu da ýyň öýü ni 
gur mak üçin daş ýon ýan us sa la ry bel le di. 
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a 22:9 Sü leý man… pa ra hat çy lyk – ýew reý çe Sü leý man we pa ra hat çy lyk söz le ri niň aý-
dy ly şy meň zeş dir.
b 22:14 Bir ýüz ýet miş müň bat man – ýew reý çe ýüz müň kik kar. Bu takm. 3450 ton na deň dir.
ç 22:14 Bir mil lion ýe di ýüz müň bat man – ýew reý çe bir mil lion kik kar. Bu takm. 34500 
ton na deň dir.

3‑4  Da wut der we ze le riň ga py la ry üçin 
çüý ler we pet le ler üçin ju da köp de mir, 
öl çär den ag dyk bü rünç, um ma syz köp 
muk dar da kedr agaç la ry ny taý ýar la dy. 
Köp möç ber dä ki bu kedr agaç la ry ny Da-
wu da si don ly lar bi len sur lu lar ge tir di ler. 
5 Da wut şeý le diý di: «Og lum Sü leý man 
ýaş hem tej ri be siz, Reb be gu rul jak öý 
bol sa bi çak gö zel, bü tin dün ýä de meş-
hur hem-de şöh rat ly bol ma ly dyr. Şo nuň 
üçi nem men taý ýar lyk gör me li di rin». 
Şeý le lik de, Da wut öl me zin den öň, öýüň 
gur lu şy gy üçin taý ýar lyk iş le ri niň uly 
tap gy ry ny ýe ri ne ýe tir di.

Dawudyň Süleýmana wesýeti
6 On soň Da wut og ly Sü leý ma ny ýa ny na 

ça gy ryp, Ys ra ýyl Hu da ýy Reb be öý gur-
ma gy oňa wes ýet et di. 7 Da wut Sü leý ma na 
şeý le diý di: «Og lum, me niň Hu da ýym 
Reb be öý gur mak ni ýe tim bar dy. 8  Em ma 
ma ňa Reb biň şu sö zi aýan bol dy: „Sen köp 
gan dök düň hem-de ýo wuz uruş lar alyp 
bar dyň. Ma ňa öýi sen gur ma ly däl siň, se-
bä bi sen Me niň hu zu rym da ýer ýü zün de 
köp gan dök düň. 9 Ine, sen den bir ogul 
dün ýä iner; ol asu da lyk da ýa şar. Men 
oňa tö we re gin dä ki äh li duş man la ryn dan 
dynç lyk be re rin. Onuň ady Sü leý man 
bo lar, Men onuň döw rün de Ys ra ýy la 
pa ra hat çy lyk a hem asu da lyk be re rin. 
10  Ol Ma ňa öý gu rar. Ol Ma ňa ogul bo lar, 
Men oňa Ata bo la ryn. Men Ys ra ýy lyň 
üs tün den onuň şa lyk tag ty ny mü di mi lik 
ber ka rar ede rin“. 11 In di, og lum, goý, Reb 
sa ňa ýar bol sun. Reb sen ba ra da aý dy-
şy ýa ly, Hu da ýyň Reb be öý gur mak lyk 

işiň şo wu na bol sun. 12  Hu da ýyň Reb se-
ni Ys ra ýy la hö küm dar go ýan da, Onuň 
ka nu ny ny ber jaý ede riň ýa ly, goý, Reb 
sa ňa akyl-paý has ber sin. 13 Eger Reb biň 
Mu sa nyň üs ti bi len Ys ra ýy la tab şy ran 
parz la ry dyr hö küm le ri ni ber jaý et seň, 
işiň ro waç bo lar. Dö züm li hem mert bol; 
gork ma, ruh dan düş me. 14 Men Reb biň öýi 
üçin, uly yh las bi len bir ýüz ýet mis müň 
bat man b al tyn, bir mil lion ýe di ýüz müň 
bat man ç kü müş, öl çär den ag dyk bü rünç-
dir de mir, agaç dyr daş lar ýyg na dym. Sen 
bu la ryň üs tü ni ýe tir me li siň. 15‑16  Eliň de 
um ma syz iş çi güý ji bar: daş ýo nu jy la ryň, 
ker piç örü ji le riň, agaç us sa la ryň, san-sa-
jak syz us sat zer gär le riň, kü müş, bü rünç 
hem de mir us sa la ryň bar dyr. In di işe 
baş la, Reb sa ňa ýar bo lar!»

17 Şeý le hem Da wut og ly Sü leý ma na 
kö mek ber mek le ri üçin, Ys ra ýy lyň äh-
li ýol baş çy la ry na şeý le buý ruk ber di: 
18  «Hu da ýy ňyz Reb si ziň bi len däl mi? 
Äh li ta rap dan si ze ra hat lyk be ren Şol 
däl mi? Ol bu ýur duň äh li ila ty ny me niň 
eli me ber di we ýurt Reb be hem-de Onuň 
hal ky na bo ýun eg di. 19 In di bü tin kal by-
ňyz hem ja ny ňyz bi len Hu da ýy ňyz Reb bi 
ag ta ryň! Reb biň Äht san dy gy ny hem-de 
Hu da ýyň mu kad des en jam la ry ny Reb be 
gur lan öýe ge ti re ri ňiz ýa ly, gi diň-de, Be-
ýik Hu da ýyň mu kad des öýü ni gu ruň».

23‑nji bap

Lewileriň wezipeleri
1 Da wut öz dur mu şyn dan ra zy bo lup, 

og ly Sü leý ma ny Ys ra ýy la pa ty şa et di.
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2  Da wut Ys ra ýy lyň äh li ýol baş çy la ry ny, 
ru ha ny la ry hem-de le wi le ri ýa ny na ça-
gyr dy. 3 Le wi le riň otuz we on dan ýo ka ry 
ýaş ly la ry ha sa ba alyn dy. Olar je mi otuz 
se kiz müň di. 4  Da wut: «Şo la ryň ýig ri mi 
dört mü ňü si Reb biň öýün de hyz mat et-
me li dir ler; al ty mü ňü si baş tu tan lar hem 
ka zy lar, 5  dört mü ňi der we ze ban lar, ýe-
ne dört mü ňi me niň öw gi aýt mak üçin 
ýa san saz gu ral la rym da Reb bi şöh rat-
lan dyr ma ly dyr lar» diý di. 6  Da wut ola ry 
Le wi niň Ger şon, Ko hat hem-de Me ra ry 
at ly üç og lu na gö rä to par la ra böl di.

Gerşonlar
7 Ger şo nyň ogul la ry: La dan bi len Şim-

gi. 8  La da nyň ne sil le ri: Ýe hi ýel now ba har 
og ly, Ze tam, Ýo wel – je mi üç, 9 Şim gi niň 
ne sil le ri: Şe lo mot, Ha zy ýel, Ha ran – je-
mi üç. Bu lar La da nyň ko wum ba şy la ry dy. 
10 Şim gi niň ne sil le ri: Ýa hat, Zi na, Ýe guş, 
Be ri ga – je mi dört. 11 Ýa hat ba şy, Zi za 
in di ki si di, ýö ne Ýe guş bi len Be ri ga nyň 
ogul la ry köp däl di, şo ňa gö rä-de, olar 
bir maş ga la ha sap edil ýär di ler.

Kohatlar
12  Ko ha dyň ogul la ry: Im ran, Ýis har, 

Heb ron, Uzy ýel – je mi dört. 13 Im ra nyň 
ogul la ry: Ha run bi len Mu sa. Ha run iň 
mu kad des zat la ry ba gyş et mä ge saý-
lan dy. Şeý le lik de, ol hem onuň ogul la ry 
el my da ma Reb biň öňün de gur ban lyk lar 
ber me li dir ler, Oňa hyz mat et me li dir ler 
hem Onuň ady bi len pa ta ber me li di ler. 
14  Ýö ne Hu da ýyň ada my bo lan Mu sa 
hem onuň ogul la ry le wi le riň ti re si ne 
go şul dy lar. 15 Mu sa nyň ogul la ry: Ger şom, 
Eli ge zer. 16 Ger şomyň nes li Şe bu wal ba şy. 
17 Eli ge ze riň og ly Re hab ýa ba şy. Eli ge ze-
riň baş ga og ly ýok dur, ýö ne Re hab ýa nyň 
ne sil le ri ju da köp di. 18  Ýis ha ryň nes-
li Şe lo myt ba şy. 19 Heb ro nyň ne sil le ri 

Ýe ri ýa ba şy, Amar ýa in di ki si, üçün ji-
si Ýa ha zy ýal, dör dün ji si Ýe kam gam. 
20 Uzy ýe liň ogul la ry: uly og ly Mi ka we 
ikin ji si Ýi şi ýa.

Merarylar
21 Me ra ry nyň ogul la ry: Mah ly, Mu şy. 

Mah ly nyň ogul la ry: El ga zar, Kiş. 22  El
ga zar ogul syz dün ýä den öt di, onuň di ňe 
gyz la ry bar dy. Olar Ki şiň ogul la ry na 
dur mu şa çyk dy lar. 23 Mu şy nyň ogul la ry: 
Mah ly, Eder, Ýe re mot – je mi üç. 24  Ine, 
şu lar le wi le riň ko wum ba şy la ry dyr we 
urug la ry na gö rä ha sa ba al nan dyr. Olar 
ýig ri mi we on dan ýo ka ry ýaş ly bo lup, 
Reb biň öýü ne hyz mat et me li di ler. 25 Öň 
Da wut şeý le di ýip di: «Ys ra ýyl Hu da ýy 
Reb Öz hal ky na dynç lyk ber di; Ol Iýe ru-
sa lim de mü di mi lik ýa şa ýar. 26 Şeý le lik de, 
le wi ler Reb biň ça dy ry ny ýa-da Oňa 
hyz mat üçin ula nyl ýan beý le ki es bap la ry 
on dan-oňa gö çür mez ler». 27 Da wu dyň 
soň ky söz le ri ne gö rä, le wi le riň ýig ri mi 
hem on dan uly ýaş ly la ry nyň sa ny şu dy.

28  Le wi ler Reb biň öýü ne hyz mat et-
mek üçin, Ha ru nyň nes lin den bo lan 
adam la ryň ýa nyn da bo lup, şu iş le ri ýe-
ri ne ýe tir me li di ler: how lu la ra hem-de 
otag la ra se ret mek, mu kad des zat la ry 
aras sa la mak, Hu da ýyň öýü niň hyz ma-
tyn da ky her bir işe: 29 hö dür çö re gi ne, 
gur ban lyk lar üçin ber len saý la ma una, 
pe tir kö ke le re, bi şi ril en sa da ka la ra, zeý-
tun ýa gy na ga ry lan sa da ka, yba dat ha na 
öl çe gi ne we möç be ri ne se ret mek. 30 Şeý le 
hem olar her gün er tir-ag şam Reb be şü-
kür edip, öw gü ler aýt ma ly dy lar. 31 Sa bat 
gün le rin de, Tä ze Aý baý ram la ryn da 
we beý le ki baý ram lar da ýak ma gur-
ban lyk lar be ren le rin de, Reb be şü kür 
edip, öw gü ler aýt ma ly dy lar. Olar bu 
iş le ri emr edi len düz gün le re gö rä he mi şe 
Reb biň hu zu ryn da ýe ri ne ýe tir me li di ler. 
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32  Reb be ýüz tu tu l ýan ça dyr we mu kad-
des ýer le wi le riň baş tu tan ly gyn da dy. 
Olar Reb biň öýün de hyz mat ed ýän Ha ru-
nyň ne sil le rin den bo lan do gan la ry na-da 
ese wan bol ma ly dy lar.

24‑nji bap

Ruhanylar we olaryň 
etmeli wezipeleri

1 Ha ru nyň ne sil le ri hyz mat üçin bö-
lü nen dir. Ha ru nyň ogul la ry: Na dap, 
Aby hu, El ga zar, Yta mar. 2  Em ma Na dap 
bi len Aby hu ka ka la ryn dan öň ölüp di ler; 
ola ryň og ly ýok dy. Şo ňa gö rä, El ga zar 
bi len Yta mar ru ha ny bol du lar. 3  Da
wut El ga za ryň nes li Sa dok, Yta ma ryň 
nes li Ahy me lek bi len bi le ru ha ny la ry 
borç la ry na gö rä hyz mat iş le ri ne bö-
lüş dir di. 4  Yta ma ryň nes li ne ga ran da, 
El ga za ryň nes lin dä ki ko wum ba şy lar 
has köp di. Şo ňa gö rä ko wum ba şy la ryň 
baş tu tan ly gyn da El ga za ryň ne sil le ri on 
al ty bö le ge, Yta ma ryň ne sil le ri se kiz bö-
le ge bö lü nen di. 5  Ada lat ly bol mak üçin 
iki to par hem bi je bo ýun ça bö lün di ler, 
se bä bi mu kad des ça dy ra hem-de Hu da ýa 
hyz mat et me li ýol baş çy lar El ga za ryň 
nes li niň ara syn da-da, Yta ma ryň nes-
li niň ara syn da-da bar dy. 6  Le wi ler den 
bo lan Ne ta ne liň og ly Şe mag ýa mür ze 
pa ty şa nyň, ýol baş çy la ryň, ru ha ny Sa dok 
bi len Ab ýa ta ryň og ly Ahy me le giň, ru-
ha ny la ryň ne sil le ri niň hem-de le wi le riň 
ko wum ba şy la ry nyň hu zu ryn da bu la ryň 
at la ry ny ýaz dy. El ga zar bi len Yta ma ryň 
her si üçin bir to par saý la nyp alyn dy.

7 Bi je si çy kan adam lar bi je ter ti bi bo-
ýun ça şu lar dyr: Ýe ho ýa ryp, Ýe da ýa, 
8  Ha rym, Se go rym, 9 Mal ky ýa, Mi ýa myn, 
10  Ha kos, Aby ýa, 11 Ýe şu wa, Şe kan ýa, 
12  El ýa şyp, Ýa kim, 13  Hu pa, Ýe şe be-
ýap, 14  Bil ga, Im mer, 15  He zir, Ha py ses, 

16  Pe tah ýa, Eze ki ýel, 17 Ýa kin, Ga mul, 
18  De la ýa, Ma gaz ýa – je mi ýig ri mi dört 
bi je. 19 Ola ryň Reb biň öýü ne gir mek üçin 
ýe ri ne ýe tir me li borç la ry, ine, şu dur. 
Mu ny ola ra Ys ra ýyl Hu da ýy Reb ola ryň 
ata sy Ha ru nyň üs ti bi len tab şy ryp dy.

Lewileriň galan bölegi 
hyzmata bellenilýär

20 Le wi niň ne sil le ri niň ga lan urug ba-
şy la ry şu lar dyr: Im ra nyň nes li Şu ba ýyl, 
Şu ba ýy lyň nes li Ýeh de ýa. 21 Re hab ýa dyň 
nes li Ýi şi ýa. 22  Ýis har lar dan Şe lo mot; 
Şe lo mo dyň ne sil le rin den Ýa hat. 23 Heb
ro nyň ne sil le rin den ýaş ter ti bi ne gö rä 
Ýe ri ýa, Amar ýa, Ýa ha zy ýal, Ýe kam gam. 
24  Uzy ýe liň nes lin den Mi ka; Mi ka nyň 
nes lin den Şa myr. 25  Mi ka nyň do ga ny 
Ýi şi ýa, Ýi şi ýa nyň nes lin den Za kar ýa. 
26  Me ra ry nyň ne sil le rin den Mah ly, Mu-
şy. Ýa ga zy ýa nyň ogul la ryn dan Be no. 
27 Me ra ry nyň ne sil le rin den Ýa ga zy ýa, 
Be no, Şo ham, Za kur, Ib ri. 28  Mah ly nyň 
ne sil le rin den El ga zar; onuň og ly ýok dur. 
29 Kiş den Ýe rah me ýel. 30 Mu şy nyň ne sil-
le rin den Mah ly, Eder, Ýe ri mot. Şu lar 
urug la ry na gö rä Le wi niň ne sil le ri dir. 
31 Ga ryn daş la ry bo lan Ha ru nyň ne sil-
le rin de bol şy ýa ly, bu lar hem Da wut 
pa ty şa nyň, Sa dok dyr Ahy me le giň, ru-
ha ny lar dyr le wi le riň ko wum ba şy la ry nyň 
öňün de bi je at dy lar. Ola ryň ko wum-
ba şy lar bo lan ýaş ga ryn daş la ry hem 
şeý le et di ler.

25‑nji bap

Ybadathana sazandalary
1 Da wut hem-de go şun baş tu tan la ry 

Asa fyň, Heý ma nyň hem-de Ýe du tu-
nyň ogul la ry ny hyz mat işi üçin bö lüp 
aýyr dy lar. Olar li ra, ar fa hem kim wal 
ça lyp py gam ber lik et me li di ler. Hyz mat 
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a 25:3 Bu söz kä bir gol ýaz ma lar da ýok.
b 25:11 Ýe zer – 25:3-de Se ri di ýip duş gel ýär.
ç 25:14 Ýe sa re la – bu at 25:2-de Asa re la di ýip duş gel ýär.
d 25:18 Aza rel – bu at 25:4-de Uzy ýel di ýip duş gel ýär.

işi ni ýe ri ne ýe ti ren ler şu lar dyr: 2  Asa fyň 
ogul la ryn dan: Za kur, Ýu sup, Ne tan ýa, 
Asa re la. Bu lar pa ty şa nyň em ri ne gö rä 
py gam ber lik eden Asa fyň ogul la ry dy 
we onuň ga ra ma gyn da dy lar. 3 Ýe du tu-
nyň ogul la ryn dan: Ge dal ýa, Se ri, Işa ýa, 
Şi meý a, Ha şab ýa, Ma tyt ýa – je mi al ty. 
Olar Reb be li ra bi len öw gi aý dyp, Ony 
şöh rat lan dy ryp py gam ber lik ed ýän ka-
ka la ry Ýe du tu nyň ga ra ma gyn da dy lar. 
4 Heý ma nyň ogul la ry: Bu ky ýa, Ma tan ýa, 
Uzy ýel, Şe bu wal, Ýe ri mot, Ha nan ýa, Ha-
na ny, Eli ýa ta, Gi dal ty, Ro mam ty Ge zer, 
Ýoş be ka şa, Mal lo ty, Ho tyr, Ma ha zy ýot. 
5  Şu la ryň hem me si pa ty şa nyň gör gü ri 
Heý ma nyň ogul la ry dyr. Bu ogul lar He-
ma na ony be ýik et mek üçin, Hu da ýyň 
be ren wa da sy bi len ber lip di. Hu daý oňa 
on dört ogul bi len üç gyz ber di. 6  Bu la
ryň ba ry ka ka la ry nyň ga ra ma gyn da 
Reb biň yba dat ha na syn da kim wal, ar-
fa hem li ra ça lyp, aý dym aýd ýar dy lar. 
Asaf, Ýe du tun we Heý man pa ty şa nyň 
buý ru gy as tyn da dy lar. 7 Bu lar hem-de 
bu la ryň Reb biň öňün de aý dym aýt mak-
ly ga tür gen leş di ril en ga ryn daş la ry nyň 
bu işe us sat la ry iki ýüz seg sen se kiz 
adam dy. 8  Ola ryň ulu dan-ki çä, ha ly pa-
dan-şä gir de çen li ba ry borç la ry üçin bi je 
at dy lar. 9 Bi rin ji bi je Asa fyň nes lin den 
Ýu su ba düş di; ikin ji Ge dal ýa; do gan la ry 
we ogul la ry bi len on iki adam; 10 üçün ji 
Za ku ra; ogul la ry we do gan la ry bi len on 
iki adam; 11 dör dün ji Ýe zer b; ogul la ry we 
do gan la ry bi len on iki adam; 12  bä şin ji 
Ne tan ýa; ogul la ry we do gan la ry bi len 
on iki adam; 13 al tyn jy Bu ky ýa; ogul la ry 
we do gan la ry bi len on iki adam; 14 ýe din ji 

Ýe sa re la ç; ogul la ry we do gan la ry bi len 
on iki adam; 15  se ki zin ji Ýe şag ýa; ogul-
la ry we do gan la ry bi len on iki adam; 
16  do ku zyn jy Ma tan ýa; ogul la ry we do-
gan la ry bi len on iki adam; 17 onun jy 
Şim gä; ogul la ry we do gan la ry bi len on 
iki adam; 18  on bi rin ji Aza rel d; ogul la ry 
we do gan la ry bi len on iki adam; 19 on 
ikin ji Ha şab ýa; ogul la ry we do gan la ry 
bi len on iki adam; 20 on üçün ji Şu ba ýy-
la; ogul la ry we do gan la ry bi len on iki 
adam; 21 on dör dün ji Ma tyt ýa; ogul la ry 
we do gan la ry bi len on iki adam; 22  on 
bä şin ji Ýe ri mot; ogul la ry we do gan la ry 
bi len on iki adam; 23 on al tyn jy Ha nan-
ýa; ogul la ry we do gan la ry bi len on iki 
adam; 24  on ýe din ji Ýoş be ka şa; ogul la ry 
we do gan la ry bi len on iki adam; 25  on 
se ki zin ji Ha na na; ogul la ry we do gan-
la ry bi len on iki adam; 26  on do ku zyn jy 
Mal lo ta; ogul la ry we do gan la ry bi len 
on iki adam; 27 ýig ri min ji Eli ýa ta; ogul-
la ry we do gan la ry bi len on iki adam; 
28  ýig ri mi bi rin ji Ho ty ra; ogul la ry we 
do gan la ry bi len on iki adam; 29 ýig ri mi 
ikin ji Gi dal ta; ogul la ry we do gan la-
ry bi len on iki adam; 30 ýig ri mi üçün ji 
Ma ha zy ýo ta; ogul la ry we do gan la ry 
bi len on iki adam; 31 ýig ri mi dör dün ji 
Ro mam ty Ge ze re düş di; ogul la ry we 
do gan la ry bi len on iki adam.

26‑njy bap

Rebbiň öýüniň derwezebanlary
1 Der we ze ban la ryň bö lüm le ri şu lar dyr: 

ko ra lar dan Asa fyň ogul la ryn dan bo lan 
Ko re niň og ly Me şe lem ýa. 2 Me şe lem ýa nyň 
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ogul la ry: now ba har og ly Za kar ýa, 
ikin ji si Ýe di ga ýel, üçün ji si Ze bad ýa, 
dör dün ji si Ýat ny ýel, 3 bä şin ji si Eý lam, al-
tyn jy sy Ýe ho ha nan, ýe din ji si El ýo geý naý. 
4  Obe de do myň ogul la ry: now ba har og ly 
Şe mag ýa, ikin ji si Ýe ho za bat, üçün ji si 
Ýo wa, dör dün ji si Sa kar, bä şin ji si Ne ta nel, 
5  al tyn jy sy Emi ýel, ýe din ji si Ysa kar, se-
ki zin ji si Pe gul la taý. Obe de do my Hu daý 
ýal kap dy. 6  Şe mag ýa dan hem bir nä çe 
ogul dün ýä in di; ba şar jaň adam lar bo-
lan dyk la ry üçin, olar öz urug la ry na baş 
bol du lar. 7 Şe mag ýa nyň ogul la ry: Ot ny, 
Re pa ýyl, Obet, El za bat; ola ryň do gan-
la ry Eli hu bi len Se mak ýa hem ba şar jaň 
adam lar dy. 8  Obe de do myň ogul la ry, ag-
tyk la ry hem-de ola ryň do gan la ry hyz mat 
işi ne ök de alt myş iki adam dy. 9 Me şe lem-
ýa nyň ba şar jaň ogul la ry dyr do gan la ry 
on se kiz adam dy.

10 Me ra ry kowu myn dan bo lan Ho sa nyň 
ogul la ry: baş tu tan Şim ri. Ol now ba har 
ogul bol ma sa-da, ka ka sy ony baş tu-
tan edip di. 11 Ikin ji si Hil ki ýa, üçün ji si 
Te bal ýa, dör dün ji si Za kar ýa. Ho sa nyň 
ogul la ry nyň hem do gan la ry nyň je mi 
sa ny on üç dür.

12  Ine, ko wum ba şy la ry na gö rä der-
we ze ban la ryň bö lüm le ri şu lar dyr. Olar 
hem öz do gan la ry ýa ly Reb biň öýün de 
hyz mat et mä ge borç lu dy lar. 13 Olar öz 
ko wum la ry na gö rä uly-ki çä deň lik edip, 
der we ze le ri üçin bi je at dy lar. 14 Gün do gar 
ta rap da ky der we ze Şe lem ýa nyň bi je si ne 
düş di. Onuň og ly pa ra sat ly ge ňeş çi Za-
kar ýa üçin hem bi je atyl dy; onuň bi je si ne 
de mir ga zyk ta rap da ky der we ze düş di. 
15  Obe de do myň bi je si ne gün or ta ta rap-
da ky der we ze, onuň ogul la ry na bol sa 
am mar ja ýy düş di. 16  Şu pym bi len Ho sa 
iki si ne gün ba tar ta rap da ky, ýo ka ry gal-
ýan ýol da ky Şal le ket der we ze si düş di. 
Ga ra wul çy lyk no bat ma-no bat bel le nen di. 

17 Gün do gar ta rap da ky der we ze de her 
gün al ty le wi, de mir ga zyk hem gün or ta 
ta rap da ky der we ze le riň her sin de her gün 
dört le wi dur ýar dy, am mar ja ýyn da bol sa 
iki-iki den dur ýar dy lar. 18  Gün ba tar ta rap-
da ky how lu da – ýol da dört adam, how ly 
üçi nem iki adam bel le nen di. 19 Şu lar 
Ko ra hem-de Me ra ry ko wum la ryn dan 
bo lan der we ze ban bö lüm le ri di.

Hazynaçylar
20 Hu da ýyň öýü niň ha zy na la ry hem-de 

ber len sa da ka la ryň ha zy na la ry beý le ki 
le wi le riň ga ra ma gyn da dy. 21  Ger şo-
nyň og ly La da nyň nes lin den Ýe hi ýel 
urugbaşy bol dy. 22  Ýe hi ýe li, onuň ogul-
la ry we do gan la ry Ze tam bi len Ýo wel 
Reb biň öýü niň ha zy na la ry na ga rar dy lar.

23  Im ram la ryň, ýis har la ryň, heb-
ron la ryň, uzy ýel le riň ne sil le rin den, 
24  Mu sa nyň og ly Ger şomyň nes lin den 
Şe bu wal ha zy na la ryň baş ly gy dy. 25 Onuň 
El ge zer ta rap dan ga ryn daş la ry şu lar dyr: 
Eli ge ze riň og ly Re hab ýa, Re hab ýa nyň 
og ly Işa ýa, Ýe şag ýa nyň og ly Ýo ram, Ýo-
ra myň og ly Zik ri, Zik ri niň og ly Şe lo myt. 
26  Şe lo myt bi len onuň ga ryn daş la ry Da-
wut pa ty şa, urug ba şy lar, ýüz ba şy lar dyr 
müň ba şy lar hem-de beý le ki go şun ba şy-
lar ta ra pyn dan ba gyş edi len ha zy na la ryň 
baş tu tan la ry bol du lar. 27 Reb biň öýü ni 
sak la mak üçin, olar uruş lar da al nan 
ol ja la r dan ol ýe re sa da ka lar be rer di ler. 
28  Şeý le hem Şa mu wel gör gür, Ki şiň og ly 
Şa wu lyň, Ne riň og ly Ab ne riň, Se ru ýa-
nyň og ly Ýo wa byň ba gyş eden zat la ry, 
umu man, ba gyş edi len zat la ryň äh li si 
Şe lo myt bi len onuň ga ryn daş la ry nyň 
gö zeg çi li gi as tyn da dy.

Beýleki lewileriň wezipeleri
29 Ýis ha ryň ne sil le rin den Ko nan-

ýa hem-de onuň ogul la ry Ys ra ýy lyň 
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jem gy ýet çi lik iş le ri ne baş tu tan lar, ka zy-
lar hök mün de bel le nip di ler. 30 Heb ro nyň 
ne sil le rin den Ha şab ýa hem-de onuň 
ga ryn daş la ry – ba şar jaň adam la ryň bir 
müň ýe di ýü zü si Ior da nyň gün ba ta ryn-
da ýa şa ýan ys ra ýyl la ryň Reb biň äh li 
hyz mat la ry na hem-de pa ty şa nyň gul lu-
gy na bel le nip di ler. 31 Ýe ri ýa heb ron la ryň 
baş tu ta ny dy. Da wu dyň pa ty şa ly gy nyň 
kyr kyn jy ýyl yn da ola ryň ne sil da ragt-
la ry na se re dil di. Şon da Gil gat da ky 
Ýa zer de heb ron la ryň ara syn dan eder men 
adam lar ta pyl dy. 32  Ola ry hem-de ola ryň 
ga ryn daş la ry ny – je mi iki müň ýe di 
ýüz sa ny urug ba şy lar bo lan eder men 
ada my Da wut pa ty şa Hu da ýyň hem-de 
pa ty şa nyň iş le ri ni et mek üçin ru ben le riň, 
gat la ryň hem-de gün do gar da ky ma na şa 
ti re si niň baş tu ta ny edip goý dy.

27‑nji bap

Harby bölümler
1 Ys ra ýyl la ryň, ola ryň ko wum ba şy la-

ry nyň, müň ba şy la ry dyr ýüz ba şy la ry nyň 
hem-de beý le ki emel dar la ry nyň sa na wy 
aşak da ky ýa ly dyr. Olar aý ba-aý ge lip, 
bö lüm le riň äh li iş le rin de pa ty şa gul luk 
ed ýär di ler. Her bö lüm de ýig ri mi dört 
müň adam bar dy.

2  Bi rin ji aý üçin bi rin ji bö lü me Zab-
dy ýe liň og ly Ýa şob gam ýol baş çy lyk 
ed ýär di. Onuň bö lü min de ýig ri mi dört 
müň adam bar dy. 3 Ol Pe re siň nes lin den-
dir; ol bi rin ji aý üçin äh li go şun ba şy la ryň 
baş ly gy dy. 4  Ikin ji aý üçin bel le nen bö-
lü me aho wa uru gyn dan bo lan Do daý 
ýol baş çy lyk ed ýär di. Bö lü miň baş ser-
ker de si Mik lot dy; bö lüm de ýig ri mi 
dört müň adam bar dy. 5  Üçün ji aý üçin 
bel le nen bö lü me üçün ji bir go şun ba-
şy – ru ha ny Ýe ho ýa da nyň og ly Be na ýa 
ýol baş çy lyk ed ýär di; bö lüm de ýig ri mi 

dört müň adam bar dy. 6  «Otuz ýi gi diň» 
eder men es ge ri hem-de baş tu ta ny Be-
na ýa dyr. Onuň og ly Emi za bat onuň 
bö lü mi niň baş ser ker de si di. 7 Dör dün ji aý 
üçin bel le nen bö lü me Ýo wa byň do ga ny 
Asa hel ýol baş çy lyk ed ýär di. On dan soň 
og ly Ze bad ýa bol dy; onuň bö lü min de-de 
ýig ri mi dört müň adam bar dy. 8  Bä şin ji 
aý üçin bel le nen bö lü miň go şun ba şy sy 
Ýyz ra nyň nes li Şam hut dy; onuň bö-
lü min de-de ýig ri mi dört müň adam 
bar dy. 9 Al tyn jy aý üçin bel le nen bö lü me 
te ko wa ly Ike şiň og ly Yra ýol baş çy lyk 
ed ýär di; onuň bö lü min de-de ýig ri mi 
dört müň adam bar dy. 10 Ýe din ji aý üçin 
bel le nen bö lü me efraýymlardan pe lon ly 
He les ýol baş çy lyk ed ýär di; onuň bö lü-
min de-de ýig ri mi dört müň adam bar dy. 
11 Se ki zin ji aý üçin bel le nen bö lü me Ze-
ra nyň nes li hu şa ly Si be kaý ýol baş çy lyk 
ed ýär di; onuň bö lü min de-de ýig ri mi 
dört müň adam bar dy. 12  Do ku zyn jy aý 
üçin bel le nen bö lü me ben ýa min ler den 
ana tot ly Aby ge zer ýol baş çy lyk ed ýär di; 
onuň bö lü min de-de ýig ri mi dört müň 
adam bar dy. 13 Onun jy aý üçin bel le nen 
bö lü me Ze ra nyň nes li ne to pa ly Mah raý 
ýol baş çy lyk ed ýär di; onuň bö lü min de-de 
ýig ri mi dört müň adam bar dy. 14  On bi-
rin ji aý üçin bel le nen bö lü me Ef ra ýy myň 
nes lin den pir ga ton ly Be na ýa ýol baş çy lyk 
ed ýär di; onuň bö lü min de-de ýig ri mi dört 
müň adam bar dy. 15  On ikin ji aý üçin 
bel le nen bö lü me Ot ni ýe liň nes lin den 
ne to pa ly Hel daý ýol baş çy lyk ed ýär di; 
onuň bö lü min de-de ýig ri mi dört müň 
adam bar dy.

Tirebaşylar
16  Ys ra ýyl ti re ba şy la ry şu lar dyr: Zik ri-

niň og ly Eli ge zer – ru ben le riň baş tu ta ny; 
Ma ga ka nyň og ly Şe pat ýa – şim gon-
la ryň baş tu ta ny; 17 Ke mu wa lyň og ly 
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Ha şab ýa – le wi le riň baş tu ta ny; Sa dok – 
Ha run nes li niň baş tu ta ny; 18  Da wu dyň 
ga ryn daş la ryn dan Eli hu – ýa hu da la ryň 
baş tu ta ny; Mi ka ýy lyň og ly Om ry – ysa-
kar la ryň baş tu ta ny; 19 Abad ýa nyň og ly 
Ýyş mag ýa – ze bu lun la ryň baş tu ta ny; 
Az ry ýe liň og ly Ýe ri mot – naf ta ly la ryň 
baş tu ta ny; 20 Azaz ýa nyň og ly Ho şe ýa – 
ef ra ýym la ryň baş tu ta ny; Pe daýa nyň 
og ly Ýo wel gün ba tar da ky ma na şa ti-
re si niň baş tu ta ny; 21 Za kar ýa nyň og ly 
Ydo – Gil gat da otur ýan ma na şa ti re si niň 
baş tu ta ny; Ab ne riň og ly Ýag sy ýel – ben-
ýa min le riň baş tu ta ny; 22  Ýe ro ha myň 
og ly Aza rel – dan la ryň baş tu ta ny. Şu lar 
Ys ra ýyl ti re le ri niň baş tu tan la ry dy.

23 Ýig ri mi hem-de on dan ki çi ýaş ly la ry 
Da wut ha sa ba al man dy, se bä bi Reb Ys-
ra ýy ly gök dä ki ýyl dyz la ryň sa ny ki min 
kö pelt me gi wa da edip di. 24  Se ru ýa nyň 
og ly Ýo wap ilat ýa zu wy ny ge çir mä-
ge gi ri şe nem bol sa, ol bu işi ahy ry na 
çen li alyp git me di. Se bä bi mu nuň üçin 
Ys ra ýy la Reb biň ga ha ry gel di. Şeý dip, 
soň ku lar Da wut pa ty şa nyň ta ryh ki ta-
by na gi ri zil me di.

Dawudyň patyşalygynyň 
baştutanlary

25  Ady ýe liň og ly Az ma wet pa ty şa-
nyň ha zy na çy sy dy. Ýur duň, şä her le riň, 
oba lar dyr ga la la ryň ha zy na çy sy bol sa 
Uzy ýa nyň og ly Ýo na tan dy. 26  Ýer işi 
üçin ekin meý dan la ryn da iş le ýän le re 
Ke lu byň og ly Ez ri baş tu tan lyk ed ýär di. 
27 Ra ma ly Şim gi üzüm bag la ry na, şe-
pam ly Zab dy üzüm bag la ryn da ky şe rap 
am mar la ry na, 28  ge der li Ba gal ha nan 
gün ba tar ba ýyr lyk da ky zeý tun hem-de 
ýa ba ny in jir agaç la ry na, Ýo gaş ýag am-
mar la ry na ga ra ýar dy. 29 Şa ron ly Şit raý 
Şa ron da ky iri mal la ra, Ad la ýyň og ly 
Şa pat jül ge ler dä ki iri mal la ra, 30 ys ma ýyl 

uru gyn dan bo lan Obyl dü ýe le re, me ro-
not ly Ýeh de ýa eşek le re, 31 ha gar ly Ýa zyz 
do war la ra ga ra ýar dy. Şu la ryň hem me si 
Da wut pa ty şa nyň mülk le ri ne gö zeg çi lik 
eden adam lar dy.

32  Da wu dyň da ýy sy Ýo na tan ge ňeş çi-
di; ol paý has ly adam dy hem-de kä tip di. 
Hak mo ny nyň og ly Ýe hi ýel pa ty şa nyň 
ogul la ry na se red ýär di. 33 Ahy to pel pa ty-
şa nyň ge ňeş çi si di, ar ky uru gyn dan bo lan 
Hu şaý pa ty şa nyň dos tu dy. 34  Ahy to pel-
den soň Be na ýa nyň og ly Ýe ho ýa da we 
Ab ýa tar ge ňeş çi bol dy. Pa ty şa go şu ny nyň 
ser ker de si bol sa Ýo wap dy.

28‑nji bap

Dawut ybadathananyň gurluşygy 
barada maslahat berýär

1 Da wut Ys ra ýy lyň äh li baş tu tan la ry-
ny: ti re ba şy la ry, pa ty şa gul lu gyn da ky 
bö lüm le riň go şun ba şy la ry ny, müň ba şy-
lar dyr ýüz ba şy la ry, pa ty şa nyň hem-de 
ogul la ry nyň mülk le ri ne, mal la ry na 
se red ýän le riň baş tu tan la ry ny, köşk emel-
dar la ry ny, eder men es ger le ri we ba tyr 
ýi git le riň äh li si ni Iýe ru sa li me top la dy. 
2  Da wut pa ty şa tur dy-da, ola ra şeý le 
diý di: «Do gan la rym, hal kym, ma ňa 
gu lak asyň! Men Hu da ýy my zyň aýak 
kür sü si bo lan Reb biň Äht san dy gy ny 
goý mak üçin öý gur mak ni ýe tim bar dy; 
onuň üçin taý ýar ly gam gör düm. 3 Ýö ne 
Hu daý ma ňa: „Ma ňa öýi sen gur mar-
syň, se bä bi sen uruş ada my syň, sen gan 
dök düň“ diý di. 4  Ýö ne ebe di lik pa ty şa 
bol ma gym üçin, Ys ra ýyl Hu da ýy Reb 
ka ka myň maş ga la sy nyň ara syn dan me ni 
saý la dy. Ol Ýa hu da ny baş tu tan saý la dy, 
Ýa hu da nyň nes lin den ka ka myň maş ga-
la sy ny saý la dy. Bü tin Ys ra ýy la pa ty şa 
et mek de ka ka myň ogul la ry nyň ara syn-
dan men Onuň göw nün den tur dum. 5 Ol 
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ma ňa köp ogul ber di; men den soň Reb-
biň pa ty şa ly gy ny do lan dy ryp, Ys ra ýy la 
pa ty şa et mek üçin, Ol köp ogul la ry myň 
ara syn dan Sü leý ma ny saý lap-seç di. 6  Ol 
ma ňa şeý le diý di: „Og luň Sü leý man Ma-
ňa yba dat ha na hem-de how lu lar gur ma ly 
adam dyr. Çün ki Men ony Özü me ogul 
saý la dym, Me nem onuň Ata sy bo la ryn. 
7 Ol Me niň buý ruk dyr hö küm le ri mi hä-
zir ki si ýa ly gy şar nyk syz ber jaý et me gi ni 
do wam et dir se, Men onuň pa ty şa ly gy ny 
ebe di leş di re rin“. 8  In di, tu tuş Ys ra ýy lyň, 
Reb biň je ma ga ty nyň gö zü niň al nyn da, 
Hu da ýa eşit di rip, men sa ňa Hu da ýy-
myz Reb biň äh li buý ruk la ry ny ýe ri ne 
ýe tir me gi bu ýur ýa ryn. Şeýt se ňiz şu 
eş ret li top ra gyň eýe si bo lar sy ňyz we 
ony özü ňiz den soň ne sil le ri ňi ze ba ky 
mi ras go ýar sy ňyz. 9 Sü leý man, og lum, 
sen bol sa ata ňyň Hu da ýy ny ta na, Oňa ak 
ýü rek den hö wes bi len gul luk et. Çün ki 
Reb her bir kal by sy na ýan dyr hem äh li 
ni ýet-hy ýal la ry bil ýän dir. Ony ag tar saň 
ta par syň, ýö ne terk edäý seň we lin, Ol 
sen den mü di mi lik ýüz öw rer. 10 Ine, se
ret, mu kad des öý gur mak üçin Reb se ni 
saý la dy. Berk dur-da, işi ýe ri ne ýe tir».

11 Soň ra Da wut og ly Sü leý ma na öýüň 
eý wa ny nyň, jaý la ry nyň, ha zy na la ry nyň, 
üst kü dir iç ki otag la ryň, Äht san dy gyň 
ga pa gy nyň nus ga sy ny ber di. 12  Şeý le 
hem ol göz öňün de tu tan äh li iş le ri niň: 
Reb biň öýü niň how lu la ry nyň, onuň tö-
we re gin de bol ma ly jaý la ryň, Hu da ýyň 
öýü niň ha zy na la ry nyň hem-de ber len 
sa da ka lar dyr ha zy na la ry, 13 ru ha ny lar 
hem-de le wi ler to par la ry nyň, Reb biň 
öýün de ber jaý edil me li hyz mat iş le ri niň, 
Reb biň öýün de ula nyl jak es bap la ryň, 
14  her bir iş üçin ge rek bol jak al tyn dyr 
kü müş es bap la ra sarp edil jek al ty nyň 
hem-de küm şüň ag ra my nyň, 15  al tyn 
çy ra dan la ra we çy ra la ra sarp edil jek 

al ty nyň, al tyn çy ra dan lar dyr çy ra la ryň 
her bi ri ne sarp edil jek al ty nyň ag ra my-
nyň, kü müş den edil jek çy ra da na we 
çy ra sarp edil jek küm şüň ag ra my nyň 
her si niň ula ny ly şy na gö rä, 16  hö dür çö-
re gi üçin ula nyl jak her bir al tyn han tag ta 
sarp edil jek al ty nyň ag ra my nyň, kü müş 
se ki ler üçin küm şüň ag ra my nyň, 17 sap 
al tyn dan edil jek çar şak la ra, le gen le re, 
küý ze le re, jam la ra sarp edil jek al ty nyň 
ag ra my nyň, kü müş jam la ra sarp edil jek 
küm şüň ag ra my nyň, 18  ýa kym ly ys ly tü-
tet gi sy pa sy üçin sarp edil jek sap al ty nyň 
ag ra my nyň, ga nat la ry ny ýa ýyp, Reb biň 
Äht san dy gy ny bü räp otu ran ke rup lar 
üçin al tyn ara ba nyň tes wi ri ni ber di.

19 Soň ra Da wut pa ty şa: «Şu la ryň ba-
ry nyň nus ga la ry ma ňa Reb ta ra pyn dan 
ýa zuw üs ti bi len be ril di» diý di. 20  Da
wut ýe ne og ly Sü leý ma na şeý le diý di: 
«Güýç li hem mert bol, işe baş la! Gork ma, 
al jy ra ma, çün ki me niň Hu da ýym Hök-
mü ro wan Reb se niň bi len dir. Reb biň 
öýü niň hyz mat iş le ri niň äh li si ta mam-
lan man, Ol se ni taş la maz, terk et mez. 
21 Ine, şu lar Hu da ýyň öýü niň äh li hyz-
ma ty ny ýe ri ne ýe tir me li ru ha ny lar dyr 
le wi le riň to par la ry dyr. Şu iş le riň äh li si 
üçin ba şar nyk ly döw ta lap la ryň hem me-
si se niň ýa nyň da bo lar. Ýol baş çy lar dyr 
äh li halk hem se niň di ýe niň bi len bo lar».

29‑njy bap

Ybadathananyň gurluşygy 
üçin sadakalar

1 Da wut hal ka şeý le diý di: «Hu da-
ýyň saý la ny, og lum Sü leý man he niz 
ýaş hem tej ri be siz, edil me li iş bol sa 
uly. Çün ki yba dat ha na yn san üçin däl-
de, Hök mü ro wan Reb üçin dir. 2  Men 
güý jü miň ýet di gin den Hu da ýy myň 
öýi üçin al tyn dan ýa sal ma ly zat lar 
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a 29:4 Bäş müň bat man – ýew reý çe üç müň kik kar. Bu takm. 100 ton na deň dir.
b 29:4 On iki müň bat man – ýew reý çe ýe di müň kik kar. Bu takm. 240 ton na deň dir.
ç 29:7 Se kiz müň bäş ýüz dört bat man – ýew reý çe bäş müň kik kar on müň da rik. Bu 170 
tonnadan gowrakdyr.
d 29:7 On ýe di müň bat man – ýew reý çe on müň kik kar. Bu takm. 340 ton na deň dir.
e 29:7 Otuz müň bat man – ýew reý çe on se kiz müň kik kar. Bu takm. 610 ton na deň dir.
ä 29:7 Bir ýüz ýet miş müň bat man – ýew reý çe ýüz müň kik kar. Bu takm. 3400 ton na deň dir.

üçin – al tyn, kü müş den ýa sal ma ly zat-
lar üçin – kü müş, bü rünç den ýa sal ma ly 
zat lar üçin – bü rünç, de mir den ýa sal ma ly 
zat lar üçin – de mir, agaç dan ýa sal ma ly 
zat lar üçin – agaç, köp möç ber de ha kyk 
hem-de oturt ma daş lar, be zeg daş la ry, 
dür li reňk li daş lar, gym mat ba ha daş-
la ryň äh li gör nü şi ni we köp möç ber de 
mer mer taý ýar la dym. 3 Üs te si ne-de, Hu-
da ýy myň öýü ne bo lan söý gim se bäp li, 
mu kad des yba dat ha na üçin şu taý ýar lan 
zat la rym dan da şa ry me niň öz hu su sy 
al tyn hem kü müş ha zy nam bar. Men 
şo ny-da Hu da ýy myň öýü ne ber dim. 4  Ol 
bäş müň bat man a Opyr al ty nyn dan, yba-
dat ha na nyň di war la ry nyň ýü zü ne ça ýar 
ýa ly on iki müň bat man b ýo ka ry hil li 
kü müş den yba rat dyr. 5 Hü när ment le riň 
et jek her işi üçin, al tyn zat lar üçin al tyn, 
kü müş zat lar üçin kü müş ber ýä rin. Kim 
bu gün meý le tin lik bi len zat hö dür edip, 
özü ni Reb be ba gyş et jek?»

6  Soň ra urug ba şy lar dyr ti re baş tu-
tan la ry, müň ba şy lar dyr ýüz ba şy lar, şa 
gul lu gyn da ky baş tu tan lar meý le tin 
gur ban lyk lar ber di ler. 7 Olar Hu da ýyň 
yba dat ha na sy nyň hyz ma ty üçin se kiz 
müň bäş ýüz dört bat man ç al tyn, on 
ýe di müň bat man d kü müş, otuz müň 
bat man e bü rünç hem-de bir ýüz ýet miş 
müň bat man ä de mir ber di ler. 8  Kim de 
gym mat ba ha daş lar bar bol sa, ola ry 
Reb biň yba dat ha na sy nyň ha zy na sy üçin 
ger şon uru gyn dan Ýe hi ýe le tab şyr dy lar. 
9 Adam lar ga ty şat lan dy lar, çün ki olar 

Reb be be ren zat la ry ny meý le tin lik bi len, 
çyn ýü rek den be rip di ler. Da wut pa ty şa 
hem ga ty şat lan dy.

Dawudyň dilegi
10  Soň Da wut tu tuş hal kyň öňün de 

Reb bi al kyş lap, şeý le diý di: «Eý, Ata-
myz Ys ra ýyl Hu da ýy Reb, Sa ňa ezel den 
ebe dä çen li al kyş bol sun! 11 Be ýik lik, 
güýç-gud rat, şöh rat, ýe ňiş hem be lent-
lik Se niň ki dir, gök dä ki hem ýer dä ki 
zat la ryň hem me si Se niň ki dir; pa ty şa lyk 
hem Se niň ki dir, ýa Reb! Sen äh li sin den 
be lent siň. 12  Baý lyk lar dyr sy lag-hor mat 
Sen den gel ýär, Sen äh li si niň üs tün den 
hö küm sür ýär siň. Güýç hem kuw wat 
Se niň eliň de dir. Äh li za dy be lent ýa-da 
kuw wat ly et mek Se niň eliň de dir. 13 In di, 
eý, Hu da ýy myz biz Sa ňa min net dar lyk 
bil dir ýä ris, Se niň şöh rat ly ady ňa al kyş 
oka ýa rys.

14  Ýö ne şu nuň ýa ly meý le tin zat hö dür-
lär ýa ly men kim, me niň hal kym kim? 
Bi ze äh li zat Sen den gel ýär; Sa ňa Öz 
be ren za dyň dan yzy na ber ýä ris. 15  Biz 
Se niň öňüň de ata-ba ba la ry myz ýa ly 
gel mi şek hem-de my sa pyr dy rys. Bi ziň 
ýer dä ki dur mu şy myz edil kö le ge ýa ly-
dyr, umyt syz dyr. 16  Eý, Hu da ýy myz Reb, 
Se niň mu kad des ady ňa öý gur mak üçin 
taý ýar lan şu bol çu lyk la ry my zyň hem-
me si ni Sen ber diň; ola ryň ba ry Se niň 
Özüň ki dir. 17 Se niň kal by sy na ýan dy-
gy ňy we kal by päk li gi ha la ýan dy gy ňy 
men bil ýä rin, eý, Hu da ýym! Şu zat la ryň 
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hem me si ni men öz päk kal bym bi len 
meý le tin ber dim. Hä zir men Se niň şu 
ýe re ýyg na nan hal ky ňyň meý le tin lik 
hem şat lyk bi len sa da ka ber ýän di gi ni 
gör ýä rin. 18  Eý, Yb ra ýy myň, Ys ha gyň, 
Ys ra ýy lyň, bi ziň ata-ba ba la ry my zyň 
Hu da ýy, Öz hal ky ňyň kal byn da şeý le 
ni ýet le ri ba ky sak la, ola ryň kal by ny 
Özü ňe ta rap öwür. 19 Se niň tab şy ryk la-
ry ňy, düz gün le ri ňi, parz la ry ňy – şu la ryň 
hem me si ni ber jaý eder ýa ly, me niň taý-
ýar lyk gö ren yba dat ha na my gu ra ry ýa ly, 
og lum Sü leý ma na sa dyk ýü rek ber». 
20 Soň Da wut tu tuş hal ka: «Hu da ýy ňyz 
Reb be al kyş okaň» di ýip ýüz len di. Tu tuş 
halk öz ata-ba ba la ry nyň Hu da ýy Reb be 
al kyş oka dy lar. Olar baş egip, Reb be 
sež de, pa ty şa-da tag zym et di ler.

21 Er te si gün olar Reb be müň öküz, 
müň goç, müň gu zy, iç gi sa da ka la ry-
ny hem-de tu tuş Ys ra ýyl üçin en çe me 
sa da ka lar ber di ler. 22  Olar şol gün Reb-
biň öňün de uly şat lyk-şa ga laň bi len 
iýip-iç di ler.

Süleýman patyşalyga bellenilýär
Da wu dyň og ly Sü leý ma ny iki lenç 

pa ty şa et di ler. Ony Reb be hö küm dar-
ly ga, Sa do gy hem ru ha ny ly ga bel le di. 

23 Ka ka sy Da wu dyň pa ty şa ly gy ny mi ras 
alyp, Sü leý man Reb biň be ren tag tyn da 
otur dy. Onuň işi ro waç al dy, tu tuş Ys-
ra ýyl oňa eýer di. 24  Äh li nö ker ler, ba tyr 
ýi git ler, Da wu dyň äh li ogul la ry Sü leý-
ma na we pa ly bol ma ga wa da ber di ler. 
25 Reb tu tuş Ys ra ýy lyň gö zü niň al nyn da 
Sü leý ma ny be len de gö ter di we he niz Ys-
ra ýyl da hiç bir pa ty şa nyň eýe bol ma dyk 
şa lyk be lent li gi ni oňa ber di.

Dawudyň ölümi
26  Şeý dip, Ýy şa ýyň og ly Da wut tu-

tuş Ys ra ýy la şa lyk et di. 27 Ol Ys ra ýyl da 
je mi kyrk ýyl şa lyk sür di. Ol şo nuň 
ýe di ýy ly ny Heb ron da, otuz üç ýy ly ny 
bol sa Iýe ru sa lim de ge çir di. 28  Da wut 
ýa şy bir çe ne ba ryp, gar rap, mal-döw-
let dir şöh rat dan do ýup dün ýä den öt di. 
Onuň ýe ri ne og ly Sü leý man pa ty şa 
bol dy. 29 Da wut pa ty şa nyň eden iş le ri 
baş dan-aýak Şa mu wel gör gü riň, Na tan 
py gam be riň we Gat gör gü riň ki ta byn-
da ýa zy lan dyr. 30  Bu ki tap la r da onuň 
nä hi li şa lyk sü ren di gi, güýç-kuw wa ty-
nyň ne neň si bo lan dy gy, onuň hem-de 
Ys ra ýy lyň baş dan ge çi ren wa ka la ry 
we dün ýä niň äh li pa ty şa la ry ha kyn da 
ýa zy lan dyr. 
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